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WSTĘP

KU INTEGRACJI IMIGRANTÓW W KRAKOWIE

Kraków od początku swojego istnienia był położony na szlaku wędrownym mi-
grantów z daleka i bliska. Część z nich decydowała się na pozostanie w mieście 
na dłużej i założenie tu nowego domu. Na przykład szacunki Tadeusza Ładogór-
skiego (1930) wskazują, że w XIV wieku spośród 12,5 tys. mieszkańców miasta 
około 60% było pochodzenia polskiego, a prawie 30% – niemieckiego. Pozostałe 
10% składało się z Żydów, Węgrów, Włochów i osób przynależących do innych 
grup etnicznych. Natomiast migracje wewnętrzne najdynamiczniej przebiegały po 
II wojnie światowej, w momencie gdy władze komunistyczne podjęły decyzję o lo-
kalizacji kombinatu metalurgicznego (Huty im. Lenina) na obrzeżach Krakowa. 
Powstanie Nowej Huty przyciągnęło do miasta ludzi z okolicznych wsi i miaste-
czek, ale również z innych części kraju. W rezultacie tych procesów przedwojen-
na ćwierćmilionowa populacja Krakowa w ciągu kilku dekad zwiększyła się o pół 
miliona (USKrK 2018: 13).

Do niedawna Polska i Kraków posiadały ujemne saldo migracyjne. Zdecydo-
wanie mniej było migracji zewnętrznych (spoza terytorium kraju). Więcej osób 
wyjeżdżało z Polski i Krakowa niż tu przyjeżdżało. W ostatnich pięciu latach Kra-
ków – podobnie jak i cała Polska – uległ znaczącej transformacji demograficznej, 
związanej z przejściem z pozycji typowego obszaru emigracyjnego do roli ważnego 
ośrodka przyjmującego imigrantów nie tylko z Ukrainy, ale także z innych krajów 
europejskich i spoza naszego kontynentu (Pędziwiatr 2019a). Zwiększenie dynamiki 
napływu cudzoziemców, antycypowane już w momencie przyjmowania przez Radę 
Miasta Krakowa dokumentu programu Otwarty Kraków we wrześniu 2016 roku, 
stanowi dla naszego miasta olbrzymią szansę rozwoju, ale także nowe wyzwanie 
w zakresie dostosowania zarządzania do nowych potrzeb zarówno cudzoziem-
ców, jak i dotychczasowych mieszkańców. Dlatego w 2019 roku powołano – na 
podstawie umowy między Prezydentem Miasta Krakowa a Rektorem Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie – Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji 
(OWiM) działające w ramach Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych 
i Religijnych (CASPAR). Utworzenie OWiM odpowiada na współczesne wyzwa-
nia związane z napływem imigrantów i wielokulturowością w Krakowie. W skład 
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jego interdyscyplinarnego zespołu badawczego wchodzą naukowcy z krakowskiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego, ale zakłada się także kooperację i wymianę doświad-
czeń ze specjalistami z zakresu migracji z innych uczelni i ośrodków badawczych 
w naszym mieście i kraju oraz współpracę z instytucjami i badaczami spoza Polski. 
Obserwatorium zajmuje się m.in. diagnozowaniem bieżącej sytuacji imigrantów 
w wielu aspektach ich działalności (aktywności ekonomicznej, edukacji, kulturze, 
religii itd.) w celu dostarczenia Urzędowi Miasta Krakowa zaleceń dotyczących 
polityk publicznych obejmujących imigrantów.

Niniejsza monografia, która powstała w ramach badań Obserwatorium Wie-
lokulturowości i Migracji, jest poświęcona lokalnemu wymiarowi przejścia migra-
cyjnego, jakie dokonało się w Polsce w ostatnich latach. Omawia te zagadnienia 
w odniesieniu do Krakowa, rozpoczynając od naświetlenia wielkości populacji 
oraz głównych cech demograficznych ludności cudzoziemskiej w mieście i szcze-
gółowej analizy dwu ważnych dla miasta środowisk: a) zagranicznych studentów 
i pracowników nauki, b) zagranicznych przedsiębiorców. Z uwagi na ograniczenia 
projektu badawczego pomijamy więc na razie m.in. pracowników zagranicznych 
w takich ważnych sektorach gospodarki jak budownictwo, przemysł czy usługi. 
Zajmiemy się tymi sprawami w następnej fazie projektu1.

Kreśląc ogólny obraz obcokrajowców w Krakowie oraz ich sytuację w wybra-
nych sektorach, odwołujemy się do szeregu źródeł danych statystycznych na temat 
imigrantów, począwszy od rejestrów cudzoziemców posiadających ważne karty po-
bytu (wydane przez Wojewodę Małopolskiego), obcokrajowców zameldowanych na 
terenie Krakowa, uwzględnionych w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
oraz dzieci imigrantów zarejestrowanych w placówkach edukacyjnych na terenie 
miasta. Na podstawie tych źródeł przedstawiamy liczbę i strukturę imigrantów 
według wieku, płci, a tam, gdzie jest to możliwe – również według kraju pochodze-
nia i wykształcenia, sektora aktywności ekonomicznej oraz miejsca zamieszkania. 
Podejmujemy też próbę oceny jakości danych statystycznych pochodzących z reje-
strów administracyjnych, przedstawiając również zalecenia i propozycje w zakresie 
możliwości ich ulepszenia. Wykorzystujemy także eksperymentalną metodę po-
zyskiwania informacji o imigrantach ukraińskich w Krakowie na podstawie bazy 
danych użytkowników smartfonów, opracowanej przez firmę Selectivv. Oprócz 
danych rejestrowych oraz big data prezentowana monografia bazuje również na 
analizie danych zgromadzonych w ramach badań terenowych o charakterze ilościo-
wym i jakościowym, opisanych szerzej w rozdziałach dotyczących cudzoziemców 
na uczelniach krakowskich oraz przedsiębiorczości imigranckiej.

1  Nasz program badawczy na 2019 rok objął zagadnienia szkolnictwa i edukacji na kilku pozio-
mach. Opracowanie dotyczące poziomu podstawowego i średniego (do ukończenia przez uczniów 
szkół maturalnych) ma się ukazać w osobnej publikacji (por. Bulandra i in. 2019). W rozdziale ni-
niejszej książki dotyczącym demografii odnosimy się całościowo do edukacji obcokrajowców w Kra-
kowie w 2019 roku. 
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We wstępie chcemy się odnieść tylko do kilku zagadnień, które są obszerniej 
prezentowane w dalszych rozdziałach (tam też znajduje się odpowiednia doku-
mentacja w postaci przypisów; tutaj przytaczamy tylko źródła, do których nie 
odwoływaliśmy się w dalszych rozdziałach). Zaczniemy od koncepcji przejścia 
migracyjnego, następnie skierujemy uwagę na dynamikę relacji między polskimi 
mieszkańcami Krakowa i jego okolic a ludnością „niepolską” (cokolwiek mogłoby 
to w różnych okresach znaczyć). Zwrócimy uwagę na antropologiczne, psycho-
logiczne i socjologiczne koncepcje akulturacji, asymilacji, integracji i wreszcie 
szoku kulturowego. Są one dla nas ważne z uwagi na to, że pomagają zrozumieć 
niektóre kulturowe i psychologiczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
imigrantów w społeczeństwach przyjmujących. Nasza książka należy do tego pola 
studiów migracyjnych, które nie pokazuje samych procesów migracyjnych, lecz 
koncentruje się na ich efektach – funkcjonowaniu zbiorowości imigranckich i ich 
indywidualnych członków w nowym dla nich świecie. Znaczna część studentów, 
pracowników korporacji międzynarodowych, być może część ludzi nauki i przed-
siębiorców, pracowników usług, migrantów wahadłowych wróci do domu albo 
pojedzie do innych krajów, ale inni najprawdopodobniej pozostaną w Polsce, 
m.in. w Krakowie. Zanim jednak przybysze stąd wyjadą, będą musieli wchodzić 
w interakcje z Polakami i warto zwrócić uwagę na to, kiedy kontakty mogą prze-
biegać sprawniej i z większym pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych osób 
i instytucji, a kiedy nie.

Będziemy wskazywać na to, gdzie w dalszych rozdziałach Czytelnik może 
znaleźć dokładne odniesienie do omawianych we wstępie zagadnień. Tak więc 
koncepcja przejścia migracyjnego jest szczególnie ważna w rozdziale poświęco-
nym demografii, a inne sygnalizowane tu idee – w rozdziałach poświęconych za-
granicznym studentom oraz imigranckim przedsiębiorcom.

Jak pisał Marek Okólski, przejście migracyjne jest częścią przejścia demogra-
ficznego i polega

[…] najpierw – w sytuacji wysokiego przyrostu naturalnego – na emigracji „rozgęszczenio-
wej” nadwyżek ludności ekonomicznie zbędnej w miejscu zamieszkania (np. na wsiach), 
a później – w warunkach niskiej płodności i wysokiego wzrostu gospodarczego – na za-
istnieniu przesłanek do imigracji cudzoziemskiej siły roboczej. W klasycznym przypadku 
[…], migracje międzynarodowe (zdominowane przez odpływ za granicę) na początku 
„neutralizowały” wzrost zasobów demograficznych i opóźniały moment zapoczątkowa-
nia starzenia się populacji. Później, gdy przeważającą część mobilności stanowił napływ 
z zagranicy, migracje kompensowały malejący (niekiedy ujemny) przyrost naturalny oraz 
osłabiały tempo i skalę starzenia się (2017).

Przejdźmy do Polski i okresu transformacji przełomu lat 80. i 90. Jak piszemy 
w rozdziale dotyczącym demografii, saldo migracji w Polsce, czyli różnica między 
liczbą imigrantów i emigrantów w ciągu danego roku, od początku transformacji 

Ku integracji imigrantów w Krakowie
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było ujemne, co świadczy o wyraźnym wówczas charakterze emigracyjnym kraju. 
Na przykład w 2013 roku wynosiło ono –19 904 osoby. Jednak od 2016 roku na-
stępuje bezprecedensowa zmiana historyczna, kiedy to Polska przyjmuje więcej 
imigrantów, niż wysyła za granicę swoich obywateli. Tym samym dokonuje się 
wspomniane przejście migracyjne – Polska z kraju emigracyjnego przekształca 
się w kraj imigracyjny. Tu warto zauważyć, że dane GUS tylko częściowo ukazu-
ją realne przepływy migracyjne. Dane z innych oficjalnych źródeł potwierdzają 
jednak znaczący wzrost imigracji do Polski. Przybywa więc u nas indywidual-
nych obcokrajowców, ale też zbiorowości, instytucji i zbiorowych działań tych 
cudzoziemców. Powoli tworzy się w Polsce nowy świat, którego przyszłość jest 
na razie otwarta.

Jak większość dużych miast europejskich Kraków przez stulecia zamieszkiwały 
rozmaite grupy kulturowe (religijne, etniczne, narodowe). Nie będziemy tu wcho-
dzili w zakresy pojęciowe, pamiętając też o tym, że pisanie o grupach narodowych 
w odniesieniu do okresu sprzed połowy XIX wieku jest ryzykowne – podstawowe 
tożsamości grupowe określane były na ogół inaczej, głównie klasowo, lokalnie i re-
ligijnie. Dawniejszym czasom poświęcimy niewiele uwagi, odwołując się do innych 
opracowań (por. np. Mucha 2020), głównie z powodu braku miejsca we wstępie, 
ale i niewielkiego ich znaczenia dla sytuacji obecnej. Jak pisze Norman Davies, 
„miasta średniowiecznej Małopolski miały […] przeważnie niemiecki charakter 
[…]. W XIV wieku nie tylko «Krakau», ale także Bochnia, Tarnów, Wieliczka, 
Sącz (Sandez), Sandomierz, Lublin, Przemyśl, a nawet Lwów były skolonizowa-
ne przez Niemców” (Davies 1989: 404). Jerzy Wyrozumski zauważa w Krakowie 
w XV wieku tylko Polaków i Niemców. Żydzi byli bardzo nieliczni, ale pełnili istot-
ne dla miasta funkcje. Szybko postępowała polonizacja (Wyrozumski 1992: 320). 
W latach 30. XVI wieku niedzielne nabożeństwa w kościele Mariackim odprawia-
no rano po polsku, po południu zaś po niemiecku. Język niemiecki pozostał do 
1600 roku urzędowym językiem sądów krakowskich (Davies 1989: 404). W latach 
1586–1782 znaczna część ślubów w mieście (30%) miała charakter cudzoziemski 
(Talko-Hryncewicz 1926: 38). Janina Bieniarzówna i Jan M. Małecki zauważają 
jednak już w XVI wieku „cofanie się fali niemczyzny”. Od 1495 roku do początku 
XIX wieku w Krakowie nie wolno było się osiedlać Żydom – mieszkali więc w są-
siadującym wówczas z Krakowem mieście Kazimierz, posiadającym własny ratusz 
i mury obronne, oddzielonym od Krakowa Wisłą (Bieniarzówna i Małecki 1994a: 
71–85). Na przełomie wieków XVIII i XIX polityka germanizacyjna była prowa-
dzona na najszerszą skalę (Bieniarzówna i Małecki 1994b: 17), jednak od drugiej 
połowy XIX wieku Kraków był centrum polskości (tamże: 259–271). W latach 
1867–1869 język niemiecki zastępowano w licznych instytucjach językiem polskim. 
Jednak Rusini i Żydzi nadal mówili „po swojemu” i domagali się (z umiarkowaną 
skutecznością) prawa do oświaty w swoich językach (tamże: 188–189). Według 
Normana Daviesa pod koniec XIX wieku Polacy stanowili 45% mieszkańców 
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Galicji (Królestwa Galicji i Lodomerii), Rusini (Ukraińcy) – 41%, Żydzi –11%, zaś 
Niemcy – 3% (Davies 1991: 188).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku „[władze] państwo-
we rozważały projekt utworzenia uczelni ukraińskiej w Krakowie, lecz napotkał 
on opór niektórych środowisk krakowskich; nie chcieli się na to zgodzić przede 
wszystkim Ukraińcy” (Tomaszewski 1985b: 66–67). Do porozumienia nie doszło. 
W roku szkolnym 1922/1923 funkcjonowało w województwie krakowskim 79 
szkół publicznych z ukraińskim językiem nauczania. W kolejnych latach nastę-
pował w całej Polsce systematyczny spadek liczby publicznych szkół ukraińskich 
(Chałupczak i Browarek 1998: 69).

W okresie międzywojennym w Krakowie rezydowało niewielu Ukraińców. 
W 1919 roku Kraków liczył około 180 tys. mieszkańców, w tym 1 677 grekokatoli-
ków i 46 prawosławnych (Piech 1997: 243). Według spisu z 1931 roku mieszkało tu 
1 554 grekokatolików (około 0,4% ludności), a spośród nich jeden tysiąc to osoby 
używające języka ukraińskiego (Chwalba 2002: 86). Zdaniem Jerzego Tomaszew-
skiego w 1931 roku w województwie krakowskim mieszkało („według języka oj-
czystego”) w sumie 2 297 800 osób, w tym 2 053 tys. Polaków, 59 tys. Ukraińców, 
174 tys. Żydów i 9 tys. Niemców (Tomaszewski 1985a: 78). Sytuacja zmieniła się 
podczas II wojny światowej. Po wkroczeniu armii ZSRR do wschodniej Polski nie-
którzy Ukraińcy przeszli na tereny okupowane przez Niemców, w tym do Krako-
wa (niestety, nie wiemy, ilu ich było). Podczas okupacji niemieckiej Kraków stał 
się, obok Berlina i Pragi, aktywnym skupiskiem politycznej emigracji ukraińskiej 
(Chwalba 2002: 89).

W PRL nie prowadzono odrębnych oficjalnych statystyk narodowościowych. 
Znamy tylko szacunki badaczy ówczesnego MSW, stowarzyszeń etnicznych. Nie 
odnotowywały one znaczącej grupy Ukraińców w województwie krakowskim. 
Imigracja Ukraińców była również (jeszcze długo) niezauważalna. Kraków chwi-
lowo zatracił swój wysoce wieloetniczny charakter, chociaż dzięki budowie Nowej 
Huty znacząco zwiększył swoją populację i wielokulturowość wynikającą z przy-
należności do różnych klas społecznych (Mucha 2005: 51–62). Pierwsza znaczą-
ca fala imigracji z Ukrainy do Polski miała miejsce po historycznych zmianach 
roku 1989, potem po rozpadzie ZSRR i otwarciu granic. Było to spowodowane 
dużymi różnicami w poziomie życia między naszymi krajami, liberalną polity-
ką wizową oraz wprowadzeniem Karty Polaka w 2007 roku (por. Gadowska i in. 
2014b: 54, 58).

W końcu 2013 roku w województwie małopolskim było 3 435 imigrantów 
z Ukrainy, którzy posiadali ważne karty pobytu wydane przez wojewodę (Ga-
dowska i in. 2014a: 11). Wśród osób, które (w całej Polsce) uzyskały w 2013 roku 
zezwolenie na pobyt stały, obywatele Ukrainy stanowili ponad 38% i byli najlicz-
niejszą grupą cudzoziemców przebywających w Polsce (por. Gadowska i in. 2014b: 
51). W całym kraju w grudniu 2013 roku przebywało legalnie na krótko- bądź 
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długoterminowych pozwoleniach ponad 37,5 tys. obywateli Ukrainy pośród po-
nad 121 tys. obcokrajowców (UDSC 2014).

Jak piszemy w rozdziale poświęconym przedsiębiorczości, wiedza o obecnych 
falach imigracji do Polski jest mocno ograniczona z uwagi na nowość tego zjawi-
ska. Obecny stan trwa dopiero od pięciu lat, ale sytuacja w Małopolsce i Krako-
wie zmieniła się diametralnie w porównaniu z okresem poprzednim. Imigranci 
w Krakowie stali się grupą bardzo widoczną i istotną dla funkcjonowania miej-
skiej gospodarki, a w szczególności takich sektorów jak gastronomia, handel czy 
budownictwo, ale też sektor IT. Stanowi ona około 10% mieszkańców miasta. 
Dokładne oszacowanie zbiorowości imigrantów z Ukrainy w Polsce (w tym oczy-
wiście w Małopolsce i Krakowie) nie jest możliwe ze względu na ruch bezwizowy 
z Ukrainą (obejmujący posiadaczy paszportów biometrycznych na okres do 90 dni) 
i uproszczoną procedurę (na tzw. oświadczenie) zatrudniania cudzoziemców dla 
obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy na okres maksy-
malnie sześciu miesięcy. Polskie urzędy w różny sposób zbierają dane i publikują 
je z opóźnieniem. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców we wrześniu 
2019 roku 415 tys. obcokrajowców miało ważne dokumenty uprawniające do po-
bytu w Polsce. W rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z marca 2019 roku 
widnieje 609 tys. cudzoziemców płacących w Polsce składki na ubezpieczenie spo-
łeczne. W statystykach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej widnieje 
323 tys. pozwoleń na pracę w Polsce wydanych obcokrajowcom oraz ponad półtora 
miliona oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Można podsumować, że 
według państwowych urzędów w 2019 roku zbiorowość imigrantów w Polsce liczy 
1–1,5 mln, z czego zdecydowana większość pochodzi z Ukrainy. Piszemy o tym 
obszerniej w rozdziale dotyczącym demografii.

Aktualnie przebywanie Ukraińców i innych obcokrajowców w Małopolsce 
i w Krakowie ma zupełnie inny charakter niż ich obecność przed wiekami, a nawet 
przed II wojną światową. O ile poprzednio była to prawie wyłącznie grupa auto-
chtoniczna, o tyle dziś jest to przede wszystkim grupa imigrantów. Ukraińska grupa 
autochtoniczna jest jednak obecna w Krakowie. To środowisko polskich obywateli 
narodowości ukraińskiej, których rodziny mieszkają w Polsce od dekad, a nawet 
stuleci, zorganizowane częściowo wokół krakowskiego koła Związku Ukraińców 
w Polsce, które w końcu 2019 roku liczyło niecałe 80 osób2.

Przyszłość zbiorowości najnowszych imigrantów nie jest jasna. Mogą oni za-
równo zostać w mieście i regionie, jak i wyjechać. Demografowie interpretujący 
wzory prokreacyjne imigrantów sądzą, że znaczna część ukraińskich migrantek 
w wieku rozrodczym zamierza zostać w Polsce. I miejska polityka, i państwowa 
mogą mieć na to wpływ.

2  Strona internetowa ZUwP (http://www.zup.ukraina.com.pl/ [pobrano 20.04.2020]) nie poda-
je danych o liczebności oddziałów i kół Związku. W tekście podaliśmy szacunki przedstawione nam 
przez aktywistów krakowskiego koła. 
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Niezbędne wydają się osobne badania, które pozwoliłyby stwierdzić, jaka jest 
społeczna (w szerokim rozumieniu) struktura zbioru obcokrajowców, w tym lud-
ności ukraińskiej mieszkającej w Krakowie od 2014 roku. W rozdziale poświęco-
nym przedsiębiorczości piszemy o tym, że przypuszczalnie można mówić o prawie 
pełnym przekroju klasowym – od wyższej klasy średniej (to na przykład przedsię-
biorcy, wysokiego szczebla pracownicy międzynarodowych korporacji) do klasy 
niższej (niewiele zarabiający pracownicy fizyczni). Mamy też do czynienia z oso-
bami mieszczącymi się aktualnie poza strukturą klasową, takimi jak uczniowie, 
studenci, niepracujący zarobkowo krewni opiekujący się własnymi ukraińskimi 
wnukami (por. Mucha 2020).

O problematyce wspominanej w tym miejscu piszemy w szczególności w roz-
dziale poświęconym zagranicznym studentom i naukowcom. Pamiętamy jednak 
oczywiście o tym, że różne społeczeństwa mają odmienne wzory praktyk ekono-
micznych, w tym praktyk przedsiębiorczości, tak więc omawiane tu zagadnienia 
znacznie wykraczają poza wspomniane tereny badawcze. Klasyczne i radykalne 
modele asymilacji i akulturacji (w USA określane mianem amerykanizacji, a po-
tem – tygla) w badaniach nad migracjami, pochodzące z początków XX wieku, 
a skodyfikowane w jego drugiej połowie, oznaczały w praktyce wchłonięcie zbio-
rowości przybyszów przez społeczeństwo przyjmujące. Miały one charakter tak 
analityczny (badanie realnie zachodzących procesów), jak i ideologiczny (sugerując 
to, do czego procesy przekształceń miały w intencji grup dominujących doprowa-
dzić). W sensie analitycznym chodziło o badanie procesu zanikania specyficznych 
cech strukturalnych i kulturowych imigrantów, odróżniających ich od nowego śro-
dowiska, i w końcu roztapiania się ich w nim. W sensie ideologicznym chodziło 
o nakłanianie (lub zmuszanie) do wyzbycia się tych specyficznych cech (por. Mucha 
2020). Trudności w realizacji programów asymilacyjnych i w interpretacji procesów 
migracyjnych wywołały nowe interpretacje relacji międzygrupowych (por. Gor-
don 1964). Od imigrantów przestano oczekiwać tego, że pozbędą się wszystkich 
cech kultury kraju pochodzenia, od społeczeństw przyjmujących zaś – że w pełni 
wchłoną imigrantów. Pojawiły się więc nowe ramy interpretacyjne, o których pi-
szemy niżej, a zwłaszcza w rozdziale drugim.

W badaniach i w politykach społecznych początku XXI wieku dominują bar-
dziej subtelne modele (por. Mucha 2020). Eksponują one to, że różne grupy mi-
grantów (nawet z tej samej zbiorowości etnicznej) mogą mieć różne cele i interesy 
i podobnie jest ze społeczeństwami przyjmującymi – na ogół przekształcają się 
one (choć w rozmaitym stopniu) pod wpływem imigracji innych kulturowo grup. 
Uznaje się także, że cele i interesy jednych i drugich mogą się zmieniać. Przyjęto, 
że badać należy co najmniej trzy powiązane ze sobą zjawiska: po pierwsze – po-
stawy asymilacyjne (czy akulturacyjne) imigrantów, po drugie – realne zmiany 
w zachowaniach imigrantów w kraju przyjmującym i po trzecie – stres wynika-
jący z sytuacji migracyjnej. W nowszych modelach relacji między imigrantami 
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a społeczeństwem przyjmującym (por. np. Navas i in. 2005; Berry 2009) przyjmuje 
się więc, że niezbędne jest odrębne rozważenie intencji różnych grup migrantów 
wobec: a) podtrzymywania (choćby niektórych) swoich wzorów kulturowych (tak/
nie) i b) przyjmowania (choćby niektórych) wzorów kulturowych zaczerpniętych 
od społeczeństwa przyjmującego (tak/nie). Imigranci mogą więc przyjąć strategię: 
1) integracji (tak/tak), 2) asymilacji czy akulturacji (nie/tak), 3) separacji (tak/nie) 
bądź 4) marginalizacji (nie/nie). Na podstawie badań empirycznych można sądzić, 
że znaczna część grup imigrantów preferuje model integracji (podtrzymywanie 
niektórych swoich wzorów kulturowych i przyjmowanie niektórych wzorów grupy 
dominującej) i silnie przeciwstawia się marginalizacji. Ludzie mogą zrezygnować 
ze swoich dotychczasowych „peryferyjnych” wartości i wzorów kulturowych, ale 
są skłonni do trwania przy tych, które uważają za konstytutywne dla swojej grupy 
kulturowej.

Trwałe współwystępowanie w jednym kraju czy regionie kilku grup etnicznych 
możemy określić jako tego kraju czy regionu faktyczną wielokulturowość. Ten fakt 
nie musi być uważany za ważną pozytywną wartość społeczną ani być wspierany 
przez system polityczny (na temat złożoności kategorii wielokulturowości por. np. 
Mucha 2016a).

Każda imigracja to kontakt kulturowy przybyszów z nowym otoczeniem spo-
łecznym (i materialnym), co oznacza dla nich zmianę kulturową. Podobnie zresztą 
(jak wspomniano w poprzednim rozdziale wstępu) jest kontaktem kulturowym 
i zmianą kulturową dla społeczeństwa przyjmującego. Chociaż często imigranci 
przybywają w pojedynkę, to na miejscu spotykają zbiorowości przyjmujące. Mamy 
więc do czynienia w licznych przypadkach z relacjami między pojedynczymi ludźmi 
a zintegrowanymi społecznościami. Badania nad tymi zagadnieniami były prowa-
dzone już od lat 30. XX wieku, zarówno przez antropologów brytyjskich (w tym 
m.in. przez Polaka – Bronisława Malinowskiego, pracującego w London School of 
Economics, zainteresowanego kontaktem kulturowym w kolonialnej i wychodzą-
cej powoli z kolonializmu Afryce oraz tworzeniem się tam „trzeciej kultury”; por. 
np. Malinowski 2000), jak i antropologów amerykańskich zgłębiających kulturo-
we konsekwencje imigracji do USA (por. np. Redfield, Linton i Herskovits 1936). 
W szczególności badacze amerykańscy, w duchu antropologii psychokulturowej 
(culture and personality approach), zwracali uwagę na kontakty, z jednej strony, 
między migrującymi jednostkami, a z drugiej – z grupami w społeczeństwach 
przyjmujących. Badania nad akulturacją zostały podjęte przez reprezentantów 
psychologii międzykulturowej, spośród których warto wymienić chociażby Ste-
phena Buchnera.

Szczególne znaczenie dla naszych badań, czy to studentów i pracowników 
naukowych, czy przedsiębiorców, ma koncepcja szoku kulturowego. Wprowadził 
ją do literatury przedmiotu (a także wkrótce do języka potocznego) amerykań-
ski antropolog Kalervo Oberg (por. 1960), na podstawie własnych doświadczeń 
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badawczych. W jego klasycznym sformułowaniu problematyka szoku kulturowego 
przedstawia się następująco: jest on czymś w rodzaju „choroby zawodowej” ludzi, 
którzy zostali nagle przeniesieni do obcego kraju. Podobnie jak inne choroby, ma 
on swoje przyczyny, symptomy i typy kuracji. Jest to lęk, który wynika z tego, że 
w nowym środowisku przestają funkcjonować znane nam znaki, przypisane do 
stosunków społecznych. Dzięki tym znakom i wskazówkom orientowaliśmy się 
wcześniej w naszym codziennym życiu. Nawet nie myśląc o nich, mogliśmy dzięki 
nim działać skutecznie i zawdzięczaliśmy im spokój umysłu. W nowej, poimigra-
cyjnej sytuacji dawne znaki i wskazówki nie działają. Wywołuje to wspomniany 
lęk i frustrację, co pociąga za sobą emocjonalne odrzucenie nowego środowiska 
kulturowego. Następną reakcją jest regresja, rozumiana jako idealizacja środowi-
ska rodzimego.

W swoim krótkim klasycznym artykule Oberg (1960) pisze o kilku fazach pro-
cesu, jakim jest szok kulturowy. W pierwszym okresie kilku tygodni lub nawet mie-
sięcy jesteśmy zafascynowani nowym otoczeniem. Potem okazuje się, że musimy 
jakoś sobie poradzić z obcymi realiami życia. Problemy z tymi nowymi realiami są 
na ogół faktyczne, a nie wymyślone. Nie mamy na ogół kompetencji kulturowych, 
aby rozwiązywać nowe trudności. Reagujemy więc na tę sytuację wrogością wobec 
kultury, która nas przyjmuje. Zaczynamy posługiwać się stereotypami utrudnia-
jącymi nam zrozumienie kraju i ludzi. Jeśli przetrwamy tę fazę, opanujemy „tu-
bylczy” język i zwyczaje nowego środowiska, to pojawia się możliwość głębszego 
zrozumienia jego zasad. I wreszcie, w kolejnej fazie, mimo że nadal spotykają nas 
czasami stresujące sytuacje, jesteśmy w stanie zaakceptować obyczaje nowego kra-
ju jako po prostu sposób życia inny niż wcześniej przez nas uznany za właściwy.

Oberg uważał, że wyjściu z szoku kulturowego służy dzielenie się problemami 
z własnymi rodakami lub innymi bardziej doświadczonymi gośćmi w danym kraju 
(1960). Pomocna jest także regularna praca, której zasady są nam znane – co naj-
mniej podobne do tych, które rozumieliśmy, wykonując pracę we własnym kraju. 
Ważne jest też nawiązywanie osobistych kontaktów ludnością miejscową i moż-
liwie pełne uczestniczenie w jej życiu. Nie możemy jednak zapominać o tym, że 
jesteśmy obcy i że tak będziemy traktowani. Należy więc wypracować sobie jakby 
„podwójny wzorzec zachowania”. Rady Oberga bardziej nadają się dla czasowych 
imigrantów (a więc na przykład antropologów, studentów, podróżników, kupców, 
ekspertów) niż dla przybyszów, którzy się osiedlają, ale i ci drudzy powinni się 
z nimi zapoznawać. Również badacze imigracji, a także projektanci i realizatorzy 
polityki społecznej powinni je naszym zdaniem dobrze przestudiować.

Koncepcje Oberga dobrze wpisują się w ten nurt psychologii międzykulturo-
wej, który się zajmuje mniej lub bardziej tymczasowymi migrantami i ich relacjami 
z nowym otoczeniem (por. Mucha 2000). Według Adriana Furnhama i Stephena 
Buchnera głównym zadaniem tymczasowych migrantów, na przykład studentów 
czy migrantów wahadłowych (niezależnie od poziomu kwalifikacji), nie jest pełne 
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przystosowanie się do kultury kraju przyjmującego, lecz nauczenie się istotnych 
cech jego kultury, pozwalające na efektywne funkcjonowanie w nowym środowisku 
i prowadzenie możliwie bezstresowego i zadowalającego życia. Ich zdaniem zakres 
i długość trwania szoku są zależne od trzech złożonych i wielowymiarowych czyn-
ników. Pierwszy to wielkość różnic kulturowych między krajem własnym a krajem 
goszczącym. Drugi to zmienne czysto indywidualne, osobowościowe, dotyczące 
akceptacji tego, co nowe. Trzeci to doświadczenie wynikające z przygotowania 
i z aktywności w trakcie pobytu zagranicznego. Doświadczenie to może być nabyte 
dzięki odpowiedniemu treningowi czy zdobyciu przyjaciół z grupy przyjmującej, 
którzy mogą być przewodnikami po jej kulturze. Stosunki z innymi są zresztą przez 
tych autorów bardzo silnie akcentowane, ponieważ ich zdaniem kontakt kulturowy, 
a z nim i szok kulturowy, pojawiają się na scenie wielostronnych interakcji społecz-
nych między danym osobnikiem, jego rodakami-imigrantami, „tubylcami” oraz 
osobami pochodzącymi z innych krajów i przebywającymi w danym kraju jako 
goście (por. Furnham i Buchner 1982: 163–4, 171, 172–3; por. też Mucha 2000).

Na znaczenie nawiązania bliskich kontaktów z ludnością miejscową zwraca 
uwagę wielu badaczy kontaktu kulturowego. W odniesieniu do wszystkich imi-
grantów, wśród których są również przybywających do Polski, do Krakowa, trudno 
też przecenić rolę badań nad uprzedzeniami. Nie będziemy jednak tych znanych 
kwestii rozwijali w naszej książce. Zwrócimy tylko uwagę na jedną klasyczną ideę:

Badania wskazują, że zmienne, które na ogół redukują uprzedzenia, obejmują równy status 
uczestniczących osób czy grup; intymne raczej niż przypadkowe i powierzchowne stosun-
ki społeczne; sytuacje kontaktu, w których dochodzi do wzajemnie ze sobą powiązanych 
działań, współpracy międzygrupowej, i w których istnieją nadrzędne, ponadgrupowe 
cele; sytuacje kontaktów, które mają charakter przyjemny i nagradzający; i co najważniej-
sze, klimat społeczny, który sprzyja międzygrupowemu kontaktowi i harmonii (Furnham 
i Buchner 1982: 16).

Po wstępie naświetlającym pokrótce najważniejsze koncepcje, zawierającym 
uwagi historyczne o cudzoziemcach w Krakowie, a także informacje o tym, jak 
rozumiemy najistotniejsze pojęcia (m.in. imigrantów, mniejszości)3, przechodzimy 
do przedstawienia szczegółowej charakterystyki populacji imigrantów w Krakowie, 
opierając się na zróżnicowanych źródłach danych. Kluczową rolę pełnią tu dane 
rejestrowe (m.in. z Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), ale korzystamy również z danych 
typu big data w odniesieniu do największej, ukraińskiej społeczności imigrantów 
w mieście. Na podstawie tych innowacyjnych źródeł informacji ukazujemy nie 
tylko charakterystykę demograficzną analizowanej społeczności (m.in. strukturę 

3  Inne zagadnienia, które są w tej książce tylko pobieżnie wspomniane (m.in. religijność, wy-
soko kwalifikowani imigranci, imigranci w „sąsiedztwach”), będą szerzej analizowane w przyszłych 
publikacjach OWiM.

Wstęp
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etniczną, płciową i wieku), ale również rozmieszczenie imigrantów w przestrzeni 
miasta.

W kolejnej części monografii przechodzimy do analizy grupy imigrantów, 
która stanowi jeden z najtrwalszych komponentów miasta od stuleci, a mianowi-
cie – obcokrajowców na uczelniach krakowskich. Po krótkim wstępie historycz-
nym badamy migracje akademickie, jako typ mobilności międzynarodowej, oraz 
dynamikę migracji akademickich do Polski. Trzon tej części monografii stanowi 
analiza aktualnej obecności studentów zagranicznych i akademików w Krakowie. 
Ukazujemy, w jaki sposób ta populacja ewoluuje i jak ważną jej częścią są studen-
ci przybywający do Krakowa w ramach programu Erasmus. Ponadto poddajemy 
analizie polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich, integrację studentów zagra-
nicznych w Krakowie, formy opieki nad tymi studentami w mieście, a także miej-
sce ich zamieszkania w Krakowie, zagadnienia związane z pracą zarobkową oraz 
elementy nieformalnego życia kulturalnego.

Ostatnia część monografii dotyczy przedsiębiorczości imigrantów w Krakowie. 
Po wcześniejszym naświetleniu rosnącej popularności badań nad przedsiębiorczo-
ścią imigrantów jako ważnego obszaru wiedzy o migracjach, ukazujemy, jak Kra-
ków – jedno z największych skupisk imigrantów w Polsce – staje się przestrzenią 
działań przedsiębiorców-imigrantów. Analizujemy dynamikę tej działalności oraz 
główne bariery w rozwoju przedsiębiorczości imigranckiej w mieście. Sugerujemy 
również kierunki zmian polityk publicznych miasta w celu ułatwienia procesu in-
tegracji ekonomicznej migrantów oraz pobudzenia ich przedsiębiorczości.

Całość opracowania zwieńczona jest podsumowaniem zawierającym również 
propozycje dla władz lokalnych dotyczące likwidacji najbardziej ewidentnych ogra-
niczeń utrudniających obcokrajowcom integrację w przestrzeni miejskiej.

Ku integracji imigrantów w Krakowie
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ROZDZIAŁ 1

IMIGRANCI W KRAKOWIE W ŚWIETLE DANYCH 
REJESTROWYCH I BIG DATA

1.1. Wprowadzenie

Określenie liczebności imigrantów w Krakowie nie jest łatwym zadaniem. We-
dług stanu na 1 lipca 2019 roku ponad 32,2 tys. cudzoziemców deklarujących 
Kraków jako miejsce zamieszkania miało aktualny dokument pobytowy wyda-
ny przez Wojewodę Małopolskiego. Zameldowanych w mieście obcokrajowców 
jest jednak mniej – 12,8 tys. na pobyt czasowy, a 2,7 tys. na pobyt stały (stan 
ze stycznia 2019 roku). Z kolei osób ubezpieczonych w ZUS w zakładach pracy 
na terenie miasta Kraków jest 31,7 tys. (stan z 31 października 2019 roku). Nato-
miast według szacunków firmy Selectivv samych Ukraińców przebywających na 
terenie Krakowa przez minimum trzy miesiące w okresie sierpień 2018 – lipiec 
2019 było około 49,7 tys. Rozbieżność szacunków liczebności populacji cudzo-
ziemców rezydującej w Krakowie jest więc znacząca. Źródła tych rozbieżności 
należy szukać przede wszystkim w definicjach i sposobie rejestrowania cudzo-
ziemców dla różnych celów administracyjnych. Dlatego też interpretowanie 
tych statystyk wymaga komentarza dotyczącego metody zbierania danych oraz 
definicji samego imigranta. Niniejszy rozdział, stanowiący wstęp do analizy 
zagadnień szczegółowych, stanowi jednocześnie swego rodzaju instrukcję uka-
zującą możliwe interpretacje statystyk publicznych dotyczących imigrantów 
w Krakowie.

Rozdział składa się ze wstępu, sześciu podrozdziałów tematycznych i pod-
sumowania. We wstępnej części został zarysowany kontekst, w którego ramach 
kształtuje się migracja w Krakowie. Przedstawiamy w nim m.in. przebieg proce-
sów migracyjnych w Polsce w ostatnich dekadach, przejście migracyjne oraz głów-
ne cechy populacji cudzoziemskiej w Polsce. W kolejnej części ukazujemy stan 
i strukturę populacji imigrantów w Krakowie na podstawie najnowszych danych 
rejestrowych z różnych źródeł. Podrozdział czwarty prezentuje rozmieszczenie 
przestrzenne imigrantów w dzielnicach Krakowa. Bardzo ważną rolę w krajobra-
zie miasta odgrywają zagraniczni studenci, którym poświęcamy osobny rozdział. 
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W tej części książki ukazujemy imigrantów w systemie szkolnictwa – od placówek 
przedszkolnych, przez szkoły podstawowe, średnie oraz pokrótce również wyż-
sze. W podrozdziale szóstym analizujemy obecność imigrantów w gospodarce 
miejskiej na podstawie danych udostępnionych nam przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Ostatnia część przedstawia obraz imigracji i ukraińskich imigran-
tów w Krakowie na podstawie danych big data zebranych przez firmę Selectivv 
dla tego opracowania.

1.2. Imigranci w Polsce i przejście migracyjne

W okresie komunistycznym wyjazdy z Polski i przyjazdy cudzoziemców do kraju 
były silnie reglamentowane i kontrolowane. Te restrykcje okazały się szczególnie 
drastyczne w okresie stalinowskim (po 1956 roku ograniczenia poważnie zelżały). 
Jak pisze Dariusz Stola:

W niektórych latach liczba prywatnych wyjazdów na Zachód nie przekraczała nawet set-
ki. Wedle danych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ściśle kontrolującego prze-
pływy migracyjne całkowita liczba wyjazdów obywateli polskich w ruchu paszportowym 
w 1951 roku wyniosła 9 360, w tym do państw kapitalistycznych 1 980. W następnych latach 
liczba wyjazdów stopniowo rosła1 (Stola 2010: 27).

Dominującym wzorem mobilności przestrzennej były wtedy migracje we-
wnętrzne związane z rosnącą urbanizacją kraju. Wśród nich nade wszystko widocz-
ne były zjawiska opuszczania wsi w celu zamieszkania w mieście oraz dojazdy do 
pracy do dużych ośrodków przemysłowych (Kaczmarczyk i Okólski 2007; Okólski 
2007). Migracje międzynarodowe ograniczały się głównie do europejskich krajów 
bloku socjalistycznego, a niewielka liczba pracowników kontraktowych mogła 
przebywać przez krótki czas w jednym z „bratnich” krajów Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej (np. Iraku lub Algierii).

Po zniesieniu ograniczeń wyjazdu z kraju i otwarciu granic dla cudzoziemców 
po 1989 roku Polska ponownie pojawiła się na mapach międzynarodowej mobilno-
ści. Od początku przemian politycznych i społeczno-gospodarczych kontynuowała 
migracje sprzed epoki zimnej wojny, to znaczy stała się krajem emigracji. Każdego 
roku dziesiątki tysięcy Polaków opuszczały ojczyznę w poszukiwaniu pracy i lep-
szych warunków życia, przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej. Jednym 
z głównych czynników tego bezprecedensowego odpływu obywateli polskich z kraju 

1  Tu jednoczenie warto wspomnieć, że oprócz bardzo niewielkiej mobilności zagranicznej 
w okresie zamknięcia władze zezwoliły na dwie fale emigracji, które wyłączono ze statystyk ruchu 
paszportowego. Były to przesiedlenia do Niemiec i do Izraela, przeprowadzone w dużej mierze w la-
tach 1949–1950 (Stola 2010: 27).

Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych i big data
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było bardzo wysokie bezrobocie, które w chwili przystąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej wynosiło blisko 20% (Brzozowski 2019a).

Wśród państw, do których Polacy emigrowali najczęściej, była Wielka Bryta-
nia. Jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej nie wprowadziła ograniczeń 
w dostępie do swojego rynku pracy, gdy Polska przystępowała do UE w 2004 roku 
(podobnie jak np. Irlandia). W rezultacie liczba Polaków przebywających w Wielkiej 
Brytanii wzrosła lawinowo z 58 tys. w 2001 roku (z których większość stanowili 
przedstawiciele Polonii przybyli na Wyspy w trakcie II wojny światowej i bezpo-
średnio po niej) do 676 tys. w 2011 roku (Okólski i Salt 2014).

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2017 roku wskazywały, że spośród 
2,5 mln Polaków przebywających za granicą (z czego prawie 2,1 mln w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej) najwięcej migrantów przebywało w Wielkiej 
Brytanii (788 tys.), a w dalszej kolejności sytuowały się Niemcy (687 tys.), Holandia 
(116 tys.) i Irlandia (112 tys.). Jednocześnie, choć dynamicznie rosło zapotrzebowa-
nie na imigrantów w Europie Środkowej, w tym również w Polsce, a dynamika wy-
chodźstwa słabła, to jego natężenie wciąż pozostawało dość wysokie. W 2016 roku 
ponownie odnotowano wzrost liczby Polaków przybywających do głównych państw 
docelowych emigracji z Polski, czyli do Wielkiej Brytanii (o 68 tys., ok. 9%) i do 
Niemiec (o 32 tys., ok. 5%) (GUS 2017b).

Saldo migracji w Polsce, czyli różnica między liczbą imigrantów i emigran-
tów w ciągu danego roku, od początku transformacji było ujemne, co świadczy 
o wyraźnym charakterze emigracyjnym kraju. Na przykład w 2013 roku wynosiło 
ono –19,904 osoby. W ostatnich latach jednak (dokładnie od 2016 roku – zob. ry-
sunek 1, poniżej), według danych GUS, miernik ten zaczyna przybierać wartości 
dodatnie. Następuje więc bezprecedensowa zmiana historyczna, kiedy to nasze 
państwo przyjmuje więcej imigrantów niż wysyła za granicę swoich obywateli. 
Tym samym dokonuje się przejście migracyjne – Polska z kraju emigracyjnego 
staje się krajem imigracyjnym. Tu warto zauważyć, że dane GUS, biorące pod 
uwagę jedynie osoby dokonujące zameldowania i wymeldowania z danej lokali-
zacji, tylko częściowo ukazują realne przepływy migracyjne. Dane z innych źródeł 
(m.in. z rynku pracy) potwierdzają jednak znaczący wzrost imigracji do Polski. 
Ostatni raport Eurostatu pokazuje na przykład, że w 2018 roku wydano w Polsce 
328 tys. pozwoleń na pobyt dla cudzoziemców w celu podjęcia pracy, co stanowi 
37% wszystkich pozwoleń wydanych z tego powodu w całej Unii Europejskiej, 
a Polska kolejny rok z rzędu jest krajem o najwyższej zarejestrowanej imigracji 
zarobkowej w UE (Eurostat 2019). Również inne dane rejestrowe cytowane w ni-
niejszej książce (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz big data) potwierdzają 
bezprecedensowy wzrost liczby obcokrajowców decydujących się na krótsze bądź 
dłuższe zamieszkanie w Polsce.

Imigranci w Polsce i przejście migracyjne
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Rysunek 1. Saldo migracji w latach 2013–2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2013–2019).

W tym miejscu warto przypomnieć, że już od początku lat 90. Polska zaczę-
ła być traktowana jako cel podróży dla niektórych grup migrantów. Jedną z nich 
były osoby ubiegające się o azyl (Ząbek i Łodziński 2008). Szacuje się, że ponad 
100 tys. Czeczenów składało w Polsce podania o ochronę międzynarodową w latach 
1992–2016, a ich wnioski stanowiły prawie dwie trzecie wszystkich wniosków o azyl 
w ostatnich dziesięcioleciach. Większość z nich traktowała Polskę jedynie jako pań-
stwo tranzytowe i opuściła kraj po uzyskaniu jakiejś formy ochrony międzynarodo-
wej (lub jeszcze przed jej uzyskaniem), udając się do krajów Europy Zachodniej ze 
znaczącą diasporą czeczeńską, np. Austrii, Belgii, Francji i Niemiec. Inni ubiegający 
się w znacznej liczbie o ochronę międzynarodową w ostatnich dziesięcioleciach 
pochodzili z Armenii, Gruzji i Afganistanu. Co ciekawe, do końca 2016 roku tylko 
820 Syryjczyków starało się o azyl, a 160 z nich to syryjscy chrześcijanie zaproszeni 
do Polski w 2015 roku przez Fundację Estera (Górny i in. 2017: 43–46).

Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci większość imigrantów przybywała 
do Polski w celach edukacyjnych bądź ekonomicznych. Zagraniczni studenci to 
jedna z nielicznych grup imigrantów, która przyjeżdżała do naszego kraju jeszcze 
przed upadkiem komunizmu. Najliczniejsze zbiorowości studentów zagranicznych 
kończących studia na polskich uczelniach w latach 70. i 80. pochodziły z Iraku 
(872 osoby), Syrii (778), Nigerii (423), Sudanu (311), Jemenu (290), Jordanii (188) 
oraz Tunezji (125) (Chilczuk 2001). Po 1989 roku liczba obcokrajowców studiują-
cych na polskich uczelniach znacznie wzrosła – z nieco ponad 3 tys. w 1990 roku 

Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych i big data



23

do ponad 10 tys. w 2005 roku. W kolejnych latach popularność Polski jako celu 
migracji akademickich zwiększała się w dalszym stopniu. W roku akademickim 
2018–2019 na studiach w Polsce była zarejestrowana rekordowa liczba cudzo-
ziemskich studentów – 78 259 osób (GUS 2019). Oprócz studentów zagranicz-
nych zapisanych na regularne studia stacjonarne i niestacjonarne w Polsce ponad 
16 tys. obcokrajowców przyjechało do Polski w ramach wymiany Erasmus tylko 
w 2016 roku na przynajmniej jeden semestr nauki (FRSE 2019).

Wśród imigrantów przybywających do Polski w ostatnich latach najwięcej 
jest ludzi poszukujących pracy. To przede wszystkim oni przyczyniają się do hi-
storycznej transformacji migracyjnej Polski, która stała się krajem imigracyjnym. 
Transformacja ta jest ściśle związana ze zmianami polskiego rynku pracy (jego 
przeobrażeniem się z „rynku pracodawców” w „rynek pracowników”, z widocz-
nymi niedoborami w większości kluczowych sektorów gospodarki) oraz z sytuacją 
polityczno-gospodarczą na Ukrainie (Brzozowski 2019a). Według Eurostatu Polska 
w 2016 roku zarejestrowała najwyższą spośród państw członkowskich UE liczbę 
dokumentów pobytowych związanych z zatrudnieniem (prawie pół miliona) dla 
obywateli państw trzecich (Eurostat 2017). Najbardziej spektakularne dane dotyczą 
migracji sezonowej, tj. zatrudnienia w ramach tzw. procedury uproszczonej, czyli 
na podstawie deklaracji pracodawców o wyrażeniu zgody na zatrudnienie cudzo-
ziemców na okres do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W 2018 roku 
wydano 1,6 mln dokumentów tego typu. Według OECD Polska stała się europej-
skim liderem w sezonowym zatrudnianiu cudzoziemców (Górny 2019: 2). Zdaniem 
wielu badaczy ta sytuacja jest nade wszystko związana ze znaczącym wzrostem po-
daży ukraińskich pracowników w wyniku wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
i wywołaną przez to recesją gospodarczą na Ukrainie. Ponadto mają na nią wpływ 
zarówno postępująca liberalizacja przepisów dotyczących przyjmowania do pracy 
cudzoziemców w Polsce, jak i towarzyszący jej wzrost aktywności agencji rekruta-
cyjnych pośredniczących w ich zatrudnianiu w naszym kraju (Górny i in. 2018).

Oprócz obywateli Ukrainy, stanowiących zdecydowanie największą grupę imi-
grantów w Polsce, inne liczebnie znaczące grupy cudzoziemców pochodzą z takich 
krajów, jak: Białoruś, Niemcy, Rosja, Wietnam, Indie i Chiny. Według Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców (UDSC) obywatele wyżej wymienionych państw stanowią 
największe grupy osób posiadających ważne karty pobytu w Polsce. Zgodnie z da-
nymi z 15 grudnia 2019 roku w Polsce było 427,5 tys. obcokrajowców posiadają-
cych ważne karty pobytu, a Ukraińcy stanowili 51% z nich (UDSC 2019). Warto 
jednak tutaj przypomnieć, że dane UDSC nie uwzględniają dużej liczby imigran-
tów, którzy przebywają w Polsce bez ważnych kart pobytu (Pędziwiatr 2014). 
Część imigrantów niewidocznych w statystykach UDSC można zaobserwować, 
porównując dane UDSC ze statystykami będącymi w posiadaniu na przykład 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej – czym zajmiemy się poniżej. Jeszcze inną liczebność populacji 

Imigranci w Polsce i przejście migracyjne
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imigrantów w kraju pokazują analizy danych o użytkownikach smartfonów przy 
wykorzystaniu tzw. big data, do których również odwołujemy się w dalszej części 
książki. Wskazują one, że na początku 2019 roku w Polsce mieszkało 1,25 miliona 
samych tylko imigrantów z Ukrainy (Kisiel 2019).

Większość posiadaczy kart pobytu to obywatele spoza UE mający zezwolenie 
na pobyt czasowy (246 tys. – stan z 15 grudnia 2019 roku) lub cudzoziemcy z ze-
zwoleniem na pobyt stały (78 tys.). Prawie 74 tys. osób to zarejestrowani obywatele 
UE mieszkający w Polsce. Cudzoziemcy, którzy uzyskali ochronę międzynarodo-
wą, stanowią jedynie marginalną część posiadaczy kart pobytu wydanych przez 
polskie władze (nieco ponad 1% wszystkich posiadaczy kart pobytu w 2019 roku). 
Wśród zarejestrowanych przez UDSC imigrantów mężczyźni stanowią ponad 60%. 
Tu warto dodać, że jeszcze przed pięcioma laty w najliczniejszej grupie imigran-
tów, czyli wśród obywateli Ukrainy, to kobiety stanowiły zdecydowaną większość 
(Pędziwiatr 2014: 140). To na ich pracę (m.in. w sektorze opieki) było największe 
zapotrzebowanie. Ta sytuacja w ostatnich latach uległa diametralnej zmianie.

Do 2014 roku wśród imigrantów z Ukrainy dominowali mieszkańcy pocho-
dzący z jej zachodniej części. W ostatnich pięciu latach widoczne jest zwiększenie 
zaangażowania w procesy migracyjne osób z innych części Ukrainy, w tym z cen-
tralnej i wschodniej części kraju. Emigrowanie Ukraińców do Polski nie jest już 
traktowane jako strategia ekonomicznego przetrwania obywateli o najtrudniejszej 
sytuacji gospodarczej. W świetle najnowszych badań coraz więcej migrantów de-
klaruje, że przybyli do Polski w poszukiwaniu lepszych dochodów, a nie z powodu 
braku pracy na Ukrainie. Migranci ci coraz częściej posiadają lepsze wykształcenie, 
wykonują zróżnicowane zawody, lepiej zarabiają i pną się po kolejnych szczeblach 
kariery zawodowej, znajdując pracę już nie tylko w najniższych w hierarchii zawo-
dach, ale również zajmując stanowiska menadżerskie (Górny 2019: 3–4).

Migranci w Polsce mieszczą się zazwyczaj w grupie wiekowej 20–39 lat lub 
40–59 lat, a więc w wieku o najwyższej produktywności (zob. np. Stonawski 2014). 
Wśród najmłodszych imigrantów, w wieku poniżej 20 lat, są również osoby wy-
mienione powyżej, które zdecydowały się na przyjazd do Polski w celach podjęcia 
studiów na jednej z krajowych uczelni wyższych (UDSC 2019).

Imigranci przybywający do Polski najczęściej osiedlają się w dużych metro-
poliach. Stolica jest zdecydowanie najbardziej popularnym miejscem zamieszka-
nia obcokrajowców. Niemniej jednak wśród cudzoziemców decydujących się na 
pobyt w Polsce wzrasta zainteresowanie również jej innymi regionami. Tak więc 
obecna sytuacja znacznie różni się od poprzedniej, sprzed przejścia migracyjne-
go, kiedy to zjawisko imigracji miało wyraźny charakter wyspowy – dotyczyło 
tylko niektórych części kraju, podczas gdy w innych obecność obcokrajowców 
była dużo mniej zauważalna (por. Pędziwiatr 2014). Dane ze spisu powszechnego 
2011 roku wykazały wyraźną korelację między głównymi obszarami koncentracji 
imigrantów a poziomem rozwoju gospodarczego i dobrobytu tych miejsc (GUS 
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2013). Aktualnie imigranci są równomierniej rozproszeni po całym kraju, a nie-
którzy z nich (na przykład pracownicy wysoko wykwalifikowani) mogą mieszkać 
nie tylko na Mazowszu, ale też w innych regionach, np. w Małopolsce (zob. rysu-
nek 2). Wyraźnie widać również, że oprócz Warszawy bardzo ważnymi miejscami, 
które przyciągają imigrantów, są największe miasta Polski, a wśród nich Kraków, 
Wrocław i Poznań2.

Rysunek 2. Rozmieszczenie na terenie Polski imigrantów posiadających ważne 
karty pobytu3

Źródło: UDSC 2019.

2  Znaczący wzrost rozproszenia geograficznego imigrantów z Ukrainy zaobserwowali również 
inni badacze analizujący przepływy migracyjne związane z tzw. procedurą uproszczoną (por. Górny 
i Śleszczyński 2019).

3  Liczba 3109 w środkowej części rysunku w województwie łódzkim odnosi się do spraw roz-
patrzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (ponad 90% tych spraw dotyczy nadania 
ochrony uzupełniającej i statusu uchodźcy, a reszta – kart pobytu stałego i czasowego).

Imigranci w Polsce i przejście migracyjne
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1.3. Stan i struktura populacji imigrantów w Krakowie 
według najnowszych danych

Liczba obcokrajowców w Krakowie

Szacowane liczby obcokrajowców przebywających w Krakowie różnią się od sie-
bie znacząco, w zależności od źródła danych. W niniejszej części książki prezen-
tujemy: 1) dane meldunkowe na pobyt czasowy i stały z Urzędu Miasta Krakowa 
(dalej: UMK – baza TERYT), 2) dane z bazy wniosków o zalegalizowanie pobytu 
na terytorium RP z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), oraz 3) dane 
z rejestru ubezpieczonych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Największą liczbę osób z obywatelstwem innym niż polskie w Krakowie podaje 
baza MUW. Dane z 1 lipca 2019 roku wskazują 32,2 tys. obcokrajowców o zalega-
lizowanym pobycie – 71% wszystkich zarejestrowanych w województwie (około 
45,5 tys. osób). Według ZUS obcokrajowców objętych ubezpieczeniem emerytal-
nym i/lub rentowym było 31,7 tys. (stan z 31 października 2019 roku), co stanowi 
około 54% wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców w Małopolsce (58,4 tys. 
osób). W tym samym czasie UMK zanotował 15,6 tys. meldunków osób z obcym 
obywatelstwem (stan z 1 stycznia 2019 roku) – zob. rysunek 3.

Rysunek 3. Liczba obcokrajowców w Krakowie w 2019 roku wg źródła danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019), MUW (2019), ZUS (2019).
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Struktura zbioru obcokrajowców według kontynentu pochodzenia i kraju 
obywatelstwa

Zdecydowaną większością imigrantów w Krakowie są osoby z obywatelstwem 
jednego z krajów europejskich. Stanowią oni powyżej 80% obcokrajowców. UMK 
wskazuje na 82%, MUW – na 84%, a ZUS – na 88% (zob. rysunek 4). Wśród Eu-
ropejczyków zdecydowana większość pochodzi z krajów spoza Unii Europejskiej 
(UE). Dane MUW i UMK wskazują, że ich udział w ogóle imigrantów to około 
60% (około 70% obcokrajowców z Europy). ZUS podaje natomiast, że stanowią 
oni prawie 75% ogółu (84% imigrantów z Europy). Są to przede wszystkim oby-
watele Ukrainy.

Rysunek 4. Struktura obcokrajowców wg regionu obywatelstwa w Krakowie 
w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019), MUW (2019), ZUS (2019).

Kolejną po Europejczykach znaczącą grupę obcokrajowców stanowią imigranci 
z obywatelstwem krajów azjatyckich. W tym przypadku największy udział zano-
tował UMK – 12% (1,8 tys. osób), MUW – 10% (3,3 tys. osób), a ZUS wskazuje 
na około 7% (2,2 tys.) (zob. rysunek 4). Żadna z pozostałych grup nie przekro-
czyła 1000 osób, a ich udział w strukturze nie jest wyższy niż 2,5% ogółu obcokra-
jowców w Krakowie. Według ZUS imigrantów z Ameryki Południowej było 533 
(1,7% zarejestrowanych), z Afryki – 512 (1,6%), z Ameryki Północnej – 198 (1,3%), 
a z Australii i Oceanii – 16 (0,2%). Taka sama kolejność jest zachowana w danych 
meldunkowych UMK: Ameryka Południowa – 345 (2,2%), Afryka – 298 (1,9%), 
Ameryka Północna – 245 (1,6%) oraz Australia i Oceania – 25 osób (0,2%). Z ko-
lei w bazie wojewódzkiej cudzoziemców legalizujących pobyt po imigrantach 
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europejskich kolejnymi grupami są obywatele: Ameryki Południowej – 675 (2,1%) 
Afryki – 629 (2%), Ameryki Północnej – 483 (1,5%) oraz Australii i Oceanii – 
47 osób (0,1%).

We wszystkich analizowanych bazach obywatele Ukrainy stanowili największą 
grupę imigrantów. Dane pochodzące z legalizacji pobytu MUW wykazują 15,7 tys. 
osób z tego kraju (zob. rysunek 5). Z kolei informacje z meldunków UMK poka-
zują liczbę 7,7 tys. osób. Wyższą liczebność przedstawiają dane ZUS o ubezpie-
czonych – sięgającą około 21 tys. osób. Dane typu big data od użytkowników te-
lefonów komórkowych, dostarczone nam przez firmę Selectivv i omawiane przez 
nas szerzej w ostatniej części opracowania, wskazują na jeszcze wyższą liczbę imi-
grantów z tego kraju. Oszacowania tej firmy wskazują na około 50 tys. Ukraińców 
przebywających w Krakowie w 2019 roku4.

Rysunek 5. Liczba obywateli Ukrainy w Krakowie w 2019 roku wg źródła danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019), MUW (2019), ZUS (2019) i Selectivv 
(2019).

Poza Ukrainą w pierwszej dziesiątce krajów pochodzenia imigrantów znajdują 
się kraje Unii Europejskiej, takie jak: Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy i Wielka 
Brytania (zob. tabela 1). Obywatelami Europy spoza UE są najczęściej Białorusini 

4  Tak istotne różnice w ewidencjonowaniu liczebności cudzoziemców w Krakowie wynikają 
oczywiście z różnych sposobów ich definiowania oraz metod gromadzenia danych przez poszcze-
gólne instytucje – co zostało szerzej opisane na stronie 64, w podrozdziale poświęconym big data.
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oraz Rosjanie. Spoza Europy w pierwszej dziesiątce możemy odnaleźć Hindusów 
oraz Wietnamczyków. We wszystkich źródłach danych imigranci z pierwszej dzie-
siątki krajów stanowią więcej niż 70% wszystkich zarejestrowanych obcokrajowców.

Tabela 1. Ranking krajów pochodzenia obcokrajowców wg liczby obcokrajowców 
w 2019 roku (dane w tys.)

Pozycja
UMK MUW ZUS

Kraj Liczba Kraj Liczba Kraj Liczba

1. Ukraina  7,7 Ukraina 15,8 Ukraina 21,0

2. Rosja  0,8 Rosja  1,4 Białoruś  1,2

3. Białoruś  0,7 Białoruś  1,3 Włochy  0,7

4. Włochy  0,6 Włochy  1,1 Rosja  0,7

5. Indie  0,5 Indie  0,9 Indie  0,6

6. Hiszpania  0,3 Hiszpania  0,9 Hiszpania  0,5

7. Wietnam  0,3 Francja  0,8 Gruzja  0,4

8. Francja  0,3 Wielka Brytania  0,7 Francja  0,4

9. Wielka Brytania  0,3 Niemcy  0,6 Rumunia  0,3

10. Niemcy  0,2 Rumunia  0,5 Wietnam  0,3

x Razem 11,6 Razem 23,9 Razem 26,1

x Udział 75% Udział 74% Udział 82%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019), MUW (2019), ZUS (2019).

Struktura wieku i płci populacji obcokrajowców

W 2019 roku wśród obcokrajowców w Krakowie przeważali mężczyźni. Dane z Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazują, że mężczyźni stanowili 56% popu-
lacji imigrantów, natomiast informacje z ZUS podają nawet ich większy udział – na 
poziomie 62% (zob. rysunek 6)5. Ta różnica może wynikać m.in. z częstszego po-
dejmowania przez kobiety-imigrantki pracy nieformalnej (na przykład w sektorze 
opieki), bez odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne. Dane z badań 
prowadzonych w ubiegłych latach wśród studentów zagranicznych na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego pokazały, że znaczna część studentów pracowała bez żad-
nej formalnej umowy (Brzozowski i Pędziwiatr 2015, Mucha i Pędziwiatr 2019).

5  Dane otrzymane z UMK nie zawierają innych charakterystyk obcokrajowców jak obywatelstwo 
i miejsce zamieszkania. Dlatego informacje z tego źródła nie są przytaczane we wszystkich częściach 
niniejszego opracowania.
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Rysunek 6. Struktura płci populacji obcokrajowców w Krakowie w 2019 roku

MUW          ZUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019) i ZUS (2019).

Przeprowadzona analiza potwierdza, że imigrantami w Krakowie są przede 
wszystkim młodzi dorośli. Dane ZUS wskazują, że około 40% obcokrajowców było 
w wieku 25–34 lat. Kolejną grupą były osoby w wieku 35–44 lat, których udział 
w populacji wynosił 25,5%. Podobne wartości odnajdujemy w danych z MUW, 
gdzie wyżej wymienione grupy stanowią, odpowiednio, 39% i 21% imigrantów. 
Widoczne jest to wyraźnie na piramidach wieku populacji przedstawionych na 
rysunkach 7 i 8. Warto przy tym zwrócić uwagę, że dane MUW ukazują większy 
procentowo udział kobiet niż mężczyzn w przedziale wieku 15–24 lat. W tej grupie 
imigrantów są nade wszystko studenci, o których więcej piszemy poniżej. Poka-
zujemy tam, że kobiety dominują wśród studentów zagranicznych na uczelniach 
krakowskich, w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie jest ich najwięcej.
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Rysunek 7. Struktura wieku i płci ludności z obywatelstwem zagranicznym 
w 2019 roku wg danych MUW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Rysunek 8. Struktura wieku i płci ludności z obywatelstwem zagranicznym 
w 2019 roku wg danych ZUS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019).
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Struktura stanu cywilnego populacji obcokrajowców

W 2019 roku według danych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wśród cu-
dzoziemców dominowały osoby stanu wolnego. W populacji mężczyzn 59% z nich 
deklarowało, że są kawalerami albo też stanu wolnego (zob. rysunek 9). Żonatych 
było około 36%. Resztę stanowili rozwiedzeni (3%) oraz wdowcy (0,2%).

Rysunek 9. Struktura stanu cywilnego populacji obcokrajowców płci męskiej 
w Krakowie w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Podobną strukturę można zaobserwować w populacji kobiet. Wśród nich 57% 
zadeklarowało stan wolny (panna lub stanu wolnego) – zob. rysunek 10. Mężatek 
było około 35%, rozwiedzionych – 4%, a wdów – 1,3% wśród kobiet legalizujących 
pobyt na terytorium RP. Tego typu struktura stanu cywilnego populacji imigranc-
kiej w mieście potwierdza z jednej strony jej młody wiek i pozwala uchwycić mo-
ment przed formowaniem się rodzin i zmianami stanu cywilnego. Może również 
świadczyć o wczesnej fazie procesów migracyjnych, w której nie nastąpił jeszcze 
etap formowania się i łączenia rodzin.
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Rysunek 10. Struktura stanu cywilnego populacji obcokrajowców płci żeńskiej 
w Krakowie w 2019 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Struktura wykształcenia populacji obcokrajowców

Obcokrajowcy przebywający w Krakowie cechują się wysokim poziomem wy-
kształcenia. Wśród osób w wieku 25 i więcej lat, które zadeklarowały swój poziom 
edukacji podczas procedury legalizacji pobytu na terytorium RP (MUW), 69% 
posiadało wykształcenie wyższe (zob. tabela 2). Nieco lepiej wykształcona okazała 
się populacja kobiet, w której aż 72% zadeklarowało ten poziom edukacji. Wśród 
mężczyzn udział tej grupy wyniósł natomiast 67%. Obserwacja ta może być jednak 
obarczona błędem, ponieważ aż 30% obcokrajowców nie zadeklarowało wykształ-
cenia (zob. rysunek 11). Dla porównania – według Narodowego Spisu Powszech-
nego z 2011 roku udział osób z wyższym wykształceniem w wieku 25 lat i więcej 
w krakowskiej populacji wynosił około 36% (GUS 2011). Pozostała część populacji 
obcokrajowców posiadała wykształcenie średnie (ogólne, zawodowe lub niepełne 
wyższe) – wśród mężczyzn 30%, a kobiet – 25% (tabela 2). Niewielki odsetek po-
siadał wykształcenie poniżej średniego – około 3% populacji.

Stan i struktura populacji imigrantów w Krakowie według najnowszych danych



34

Tabela 2. Struktura wykształcenia obcokrajowców w wieku 25 i więcej lat, 
legalizujących pobyt w RP, którzy zadeklarowali wykształcenie, mieszkających 
w Krakowie w 2019 roku (dane MUW)

Wykształcenie Mężczyźni Kobiety Ogółem

Brak wykształcenia 0% 0% 0%

Niepełne podstawowe 0% 0% 0%

Podstawowe 1% 1% 1%

Zawodowe 2% 1% 2%

Niepełne średnie 0% 0% 0%

Średnie ogólne 24% 21% 23%

Średnie zawodowe 5% 3% 4%

Niepełne wyższe 1% 1% 1%

Wyższe 67% 72% 69%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Rysunek 11. Struktura wykształcenia obcokrajowców w wieku 25 lat i więcej, 
legalizujących pobyt w RP, mieszkających w Krakowie w 2019 roku (dane MUW)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Podobnym do ogółu imigrantów poziomem wykształcenia cechuje się popu-
lacja osób z obywatelstwem ukraińskim (zob. rysunek 12). Wśród osób w wieku 
25 lat i więcej deklarujących wykształcenie 67% wskazało na poziom wyższy. Lepiej 
wykształcona jest populacja kobiet, posiadająca 71% osób z najwyższym poziomem 
wykształcenia. Wśród mężczyzn udział ten wynosił 63%. Struktura ta wskazuje, że 
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imigranci ukraińscy stanowią elitę swojego kraju pod względem edukacji. Na Ukra-
inie w 2015 roku według szacunków (Lutz i in. 2018) było jedynie około 20% osób 
w wieku 25 lat i więcej posiadających wykształcenie powyżej średniego (ang. post-
-secondary and higher). Interesujący jest także niski w porównaniu z ogółem obco-
krajowców odsetek Ukraińców niedeklarujących swojego wykształcenia podczas 
legalizacji pobytu na terytorium RP. Zaledwie 3% osób go nie podało, natomiast 
w całej populacji obcokrajowców było to aż 30%.

Rysunek 12. Struktura wykształcenia Ukraińców w wieku 25 lat i więcej, 
legalizujących pobyt w RP, mieszkających w Krakowie w 2019 roku (dane MUW)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Podczas analizy poziomu wykształcenia imigrantów można również zaob-
serwować, że młodsze grupy charakteryzują się wyższym poziomem wykształce-
nia. W populacji w wieku 25–34 i 35–44 lat ponad 70% posiadało wykształcenie 
wyższe, natomiast w starszych grupach była to wartość na poziomie około 55% 
(zob. rysunek 13). Najniższy odsetek osób z wyższym wykształceniem zaobserwo-
wano wśród osób wieku 45–54 lata (52%). Dla porównania – w całym Krakowie 
w 2011 roku udział osób z wyższym wykształceniem w wieku 25–34 lata wynosił 
57%, a w wieku 35–44 lata – 41% (NSP 2011).

Stan i struktura populacji imigrantów w Krakowie według najnowszych danych
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Rysunek 13. Struktura wieku i wykształcenia populacji obcokrajowców w Krakowie 
w 2019 roku (dane MUW)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

Struktura populacji imigrantów według kategorii podejmowanej pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza informacji o rodzaju pracy (według 
sekcji PKD) wykonywanej przez obcokrajowców. Wśród nich najczęściej wybie-
ranymi kategoriami były działalność w zakresie usług administrowania i działal-
ność wspierającą (zob. tabela 3). Taką sekcję wybrało około 27% ubezpieczonych 
imigrantów. Są to różnorakie zajęcia, które łączy jedna cecha wspólna – realizuje 
się je w ramach kontraktów z agencjami pracy tymczasowej. Kolejnymi grupami 
były osoby wykonujące prace w budownictwie (10,8%), informacji i komunikacji 
(10,3%) oraz związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (9,4%), 
a także działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (9,3%). Z zestawienia 
wynika, że w Krakowie obcokrajowcy są zatrudniani przede wszystkim w branży 
usługowej6.

6  Dalsza pogłębiona analiza sektorów zatrudniających imigrantów, wykorzystująca rejestry 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znajduje się w podrozdziale 1.6.

Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych i big data



37

Tabela 3. Struktura zatrudnienia obcokrajowców w Krakowie wg sekcji PKD w 2019 
roku (dane ZUS)

Sekcja PKD Ogółem

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 27,3%

Budownictwo 10,8%

Informacja i komunikacja 10,3%

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 9,4%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9,3%

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 7,6%

Transport i gospodarka magazynowa 5,1%

Przetwórstwo przemysłowe 4,3%

Pozostała działalność usługowa 2,6%

Edukacja 2,6%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,7%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,6%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1.0%

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,6%

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,2%

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 0,2%

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,0%

Górnictwo i wydobywanie 0,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019).

Status prawny imigrantów w Krakowie

Dane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazują, że ponad połowa obco-
krajowców w Krakowie posiada zezwolenie na pobyt czasowy. Dotyczy to około 
17 tys. osób (czyli 53% spraw o nadanie prawa pobytu). Tak znaczący udział ob-
cokrajowców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w całej populacji imi-
granckiej może być traktowany jako wskaźnik tego, że imigracja do miasta i regio-
nu jest procesem nowym. Może być również symptomem migracji tymczasowych 
lub formy migracji niepełnych zdefiniowanych przed laty przez Marka Okólskiego 
w odniesieniu do mobilności zagranicznej Polaków jako „ruch wędrówkowy cyrku-
lujących, pojedynczych członków gospodarstw domowych w poszukiwaniu pracy 
za granicą (niezależnie od jego wewnętrznego zróżnicowania)” (2001).

Stan i struktura populacji imigrantów w Krakowie według najnowszych danych
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Kolejna grupa to obcokrajowcy wykorzystujący prawo pobytu obywatela Unii 
Europejskiej – około 7,5 tys. osób (23% spraw o nadanie statusu prawnego). Oko-
ło 10% starało się o pobyt stały na terytorium RP (3,3 tys.) – zob. rysunek 14. 
3% obco krajowców czyniło starania o uznanie ich obywatelstwa polskiego (oko-
ło 1 tys. osób), a kolejne 3% – o nadanie obywatelstwa polskiego. Podobna liczba 
imigrantów legalizowała swój pobyt przez otrzymanie zezwolenia na osiedlenie. 
Zezwolenie na pobyt stały rezydenta długoterminowego stanowiło przedmiot 
2% spraw. Osób wykorzystujących zaproszenie było około 1%. Pozostałe sprawy 
stanowiły około 2% (w tym m.in. legalizacja pobytu dla członków rodzin oraz na-
bycia obywatelstwa polskiego).

Rysunek 14. Struktura spraw o legalizację pobytu na terytorium RP wśród 
obcokrajowców w Krakowie (dane MUW)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MUW (2019).

1.4. Rozmieszczenie przestrzenne imigrantów w Krakowie

W 2019 roku, według danych meldunkowych UMK, największa liczba obcokrajow-
ców mieszkała w dzielnicy Dębniki – 1,8 tys. osób (zob. rysunek 15), co stanowiło 
2,7% mieszkańców tej dzielnicy (zob. tabela 4 i rysunek 16). Kolejnymi dzielnicami 
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pod względem liczebności imigrantów były Prądnik Biały – 1,6 tys. osób (2,1%) 
oraz Bieżanów-Prokocim – 1,5 tys. obcokrajowców (1%). Najmniej odnotowano 
ich na Wzgórzach Krzesławickich – zaledwie 69 osób, w Łagiewnikach-Borku Fa-
łęckim – 255 oraz Bieńczycach – 285. Jednak pod względem udziału imigrantów 
w ogólnej liczbie zameldowanych mieszkańców najwyższy wynik ma Krowodrza 
(4,3% mieszkańców), w której znajduje się miasteczko studenckie AGH, gdzie 
mieszka wielu studentów zagranicznych również z innych uczelni krakowskich. 
Nieco mniejszy udział procentowy dotyczy dzielnic Bieżanów-Prokocim (3,8%), 
Grzegórzki (3,7%) oraz Stare Miasto (3,5%). Poniżej 1% zaobserwowano w trzech 
dzielnicach Krakowa: na Wzgórzach Krzesławickich, w Bieńczycach oraz Mistrze-
jowicach.

Rysunek 15. Liczba obcokrajowców w dzielnicach m. Krakowa w 2019 roku wg źródła

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019) i MUW (2019).

Odmiennych wyników dostarcza analiza danych pochodzących z Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas występowania o rejestrację pobytu na 
terytorium Polski najwięcej imigrantów w Krakowie (4,6 tys. osób) zadeklarowa-
ło Stare Miasto jako miejsce zamieszkania, co stanowiłoby około 11,5% zamel-
dowanych w tej dzielnicy (zob. tabela 4 oraz rysunek 15 i 16). Natomiast 3,8 tys. 
podało Dębniki (5,6% zameldowanych), a 3,1 tys. osób – Prądnik Biały (4,1%). 
Tak jak w przypadku danych z UMK niewielka liczba imigrantów w dokumentach 
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składanych w sprawie legalizacji swojego pobytu wskazywała na zamieszkiwanie 
na Wzgórzach Krzesławickich (185 osób), Bieńczycach (462) czy w Swoszowi-
cach (502). Według tych danych najwyższy udział procentowy imigrantów wśród 
mieszkańców zanotowano w centralnych dzielnicach Krakowa: na Starym Mieście 
(11,5%), Krowodrzy (7,9%), Grzegórzkach (7,2%) oraz w Podgórzu (6,9%), a naj-
niższy – na Wzgórzach Krzesławickich (0,9%). Warto tutaj jednocześnie podkreślić, 
że urzędnicy MUW przyjmujący od obcokrajowców wnioski o legalizację pobytu 
wprowadzają do systemu adresy deklarowane. To, czy dana osoba rzeczywiście 
mieszka pod wskazanym adresem, może być weryfikowane na późniejszym eta-
pie postępowania. Bardzo liczne wskazania na centrum wynikają naszym zdaniem 
jedynie z tymczasowego pobytu obcokrajowców w ulokowanych najczęściej w tej 
części miasta hotelach i hostelach.

Rysunek 16. Udział obcokrajowców w populacji dzielnic m. Krakowa w 2019 roku 
wg źródła

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019) i MUW (2019).

Ukraińcy – największa zbiorowość imigrantów – stanowili większość obcokra-
jowców w 9 dzielnicach Krakowa według danych UMK (zob. tabela 4). W Nowej 
Hucie z każdych czterech zameldowanych obcokrajowców trzech posiadało oby-
watelstwo ukraińskie. Tylko w trzech dzielnicach, położonych w centrum Krako-
wa, udział tej grupy był niższy niż 40% (Stare Miasto, Zwierzyniec, Grzegórzki). 
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Na Starym Mieście, gdzie dominującą grupą są cudzoziemcy z innych krajów Unii 
Europejskiej (48%), Ukraińcy to 28% imigrantów. Według danych MUW Ukraiń-
cy stanowili większość obcokrajowców w aż 13 spośród 18 dzielnic Krakowa. Tu 
również największe udziały zanotowano w Nowej Hucie (71%) oraz Bieżanowie-
-Prokocimiu (71%). Najniższy procent tej grupy stwierdzono na Starym Mieście 
(30%) oraz Zwierzyńcu (32%). Rysunek 17 przedstawia liczebność populacji oby-
wateli Ukrainy w dzielnicach Krakowa.

Rysunek 17. Liczba Ukraińców w dzielnicach m. Krakowa w 2019 roku wg źródła

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK (2019) i MUW (2019).

1.5. Imigranci w systemie szkolnictwa w Krakowie

Dynamiczny napływ obcokrajowców do Krakowa w ostatnich latach jest również 
zauważalny w szkolnictwie – od poziomu przedszkolnego, przez podstawowy 
i średni, aż po uczelnie wyższe. W tym podrozdziale na podstawie danych rejestro-
wych oraz badań terenowych dotyczących szkolnictwa wyższego przedstawiamy 
aktualny stan wiedzy na temat cudzoziemskich uczniów w Krakowie oraz jedynie 
skrótowo (gdyż poświęcamy tej sprawie osobny rozdział poniżej) – na temat stu-
dentów zagranicznych w Krakowie.

Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych i big data
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Jedynie część imigrantów przebywa w Krakowie ze swoimi rodzinami, stąd 
też ich obecność, szczególnie w szkolnictwie poziomu przedszkolnego i podstawo-
wego, jest znacznie mniej zauważalna i istotna procentowo niż ich udział w całej 
populacji mieszkańców. Według najnowszego raportu o stanie miasta w Krakowie 
w roku szkolnym 2018/2019 do wszystkich typów ogólnodostępnych przedszko-
li (samorządowych bądź niesamorządowch) uczęszczało ogółem 32 020 dzieci 
w wieku 3–6 lat (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 2,5 roku lub 7 lat). 
Najliczniejszą grupę stanowiły czterolatki (24,8%), najmniej liczną – siedmiolat-
ki, uczęszczające do przedszkoli dzięki odroczeniu obowiązku szkolnego (0,85%) 
(UMK 2019: 228).

Wśród krakowskich przedszkolaków w roku szkolnych 2018/2019 było 
859 dzieci, które nie posiadały obywatelstwa polskiego. Stanowiło to 2,7% wszyst-
kich krakowskich przedszkolaków. Interesujący jest fakt, że prawie jedna czwarta 
dzieci cudzoziemskich w wieku przedszkolnym w Krakowie uczęszczała w minio-
nym roku szkolnym do Niepublicznego Przedszkola Językowego Pod Magnolią 
znajdującego się przy ulicy Wieniawskiego 667 (zob. tabela 5). Aktualnie w Kra-
kowie istnieje łącznie 10 przedszkoli połączonych umowami franczyzy z firmą 
Pod Magnolią8. Dwa inne przedszkola z tej sieci wchodzą w skład 15 przedszkoli 
w mieście, które posiadają najliczniejszą grupę dzieci bez obywatelstwa polskiego. 
Są to: Publiczne Przedszkole Pod Magnolią nr 1 znajdujące się przy ul. Czyżyńskiej 
21 (32 dzieci cudzoziemskich) oraz Publiczne Przedszkole Pod Magnolią nr 2, 
zlokalizowane przy Al. Jana Pawła II 31 (20 dzieci). Inne przedszkola, do których 
uczęszcza 20 lub więcej dzieci cudzoziemskich, znajdują się przy ulicy Dekerta 24, 
na osiedlu Uroczym 6 oraz przy ulicy Turniejowej 40. Łącznie 15 placówek przed-
szkolnych, które posiadają największą liczbę dzieci cudzoziemskich, grupuje ponad 
połowę wszystkich zagranicznych przedszkolaków w Krakowie (zob. tabela 5). Jak 
można zauważyć w tabeli 5, dzieci cudzoziemskie uczęszczają równie często do 
placówek publicznych, jak i niepublicznych.

W roku szkolnym 2018/2019 w Krakowie działało 181 ogólnodostępnych szkół 
podstawowych, w których uczyło się 53 703 uczniów. W związku z wydłużeniem 
edukacji w szkołach podstawowych i likwidacją gimnazjów liczba szkół zwiększyła 
się o cztery placówki, a liczba uczniów wzrosła o 7 191 w porównaniu z rokiem 
wcześniejszym. Do szkół samorządowych uczęszczało 82,1% uczniów, do placówek 
publicznych niesamorządowych – 8,6%, a do niepublicznych niesamorządowych – 
9,3% uczniów (UMK 2019: 129).

7  Więcej informacji o przedszkolu – na stronie: https://podmagnolia.pl/wieniawskiego/ [po-
brano 10.12.2019].

8  Więcej informacji na temat sieci przedszkoli – na stronie: https://podmagnolia.pl/[pobrano 
10.12.2019].

Imigranci w systemie szkolnictwa w Krakowie



44

Tabela 5. Przedszkola krakowskie z największą liczbą dzieci cudzoziemskich w roku 
szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa Typ 
placówki Ulica Nr domu

Liczba dzieci, 
które nie są 

obywatelami 
polskimi 

1. Niepubliczne Przedszkole Pod 
Magnolią niepubliczna Wieniawskiego 66 lok. 1 217

2. Publiczne Przedszkole Pod 
Magnolią nr 1 publiczna Czyżyńska 21 32

3. Niepubliczne Przedszkole 
Sportowo-Taneczne Fair Play niepubliczna Dekerta 24 30

4. Niepubliczne Przedszkole Bajka 
w Krakowie niepubliczna os. Urocze 6 24

5. Niepubliczne Przedszkole 
Akademia Muminków niepubliczna Turniejowa 40 20

6. Publiczne Przedszkole Pod 
Magnolią nr 2 publiczna AL. Jana  

Pawła II 31 lok.4 20

7. Niepubliczne Przedszkole Open 
Future niepubliczna Babińskiego 4 17

8. Przedszkole Rainbow niepubliczna Zapolskiej 10c 17

9.
Samorządowe Przedszkole 
nr 5 Słoneczna Kraina Smoka 
Wawelskiego 

publiczna Zachodnia 6a 13

10. Publiczne Przedszkole Gabi publiczna Chmieleniec 39 11

11. Niepubliczne Przedszkole Bright 
Child niepubliczna Przemysłowa 4/459 11

12. Niepubliczne Przedszkole Cracow 
International School niepubliczna Sokołowskiego 19 11

13. Samorządowe Przedszkole nr 11 publiczna Saska 11 10

14. Samorządowe Przedszkole nr 44 publiczna Żuławskiego 9 10

15. Publiczne Przedszkole 
Krakowiaczek publiczna Reja 13 10

SUMA POWYŻSZYCH x x x 453

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK.

Do krakowskich szkół podstawowych uczęszczało w ostatnim roku szkolnym 
1 147 uczniów niebędących obywatelami polskimi. Innymi słowy, 2,1% uczniów 
krakowskich podstawówek było obcokrajowcami. Ponad jedna trzecia z nich kształ-
ciła się w dziesięciu szkołach podstawowych, w których liczba cudzoziemców 
oscylowała między 20 i 64 osobami. Największą popularnością wśród obcokra-
jowców cieszyła się placówka publiczna nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
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zlokalizowana przy ul. Lipińskiego 29. Uczyło się w niej 64 obcokrajowców. W dzie-
siątce najbardziej wziętych wśród dzieci cudzoziemskich szkół podstawowych 
w Krakowie były dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej: 
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa English Primary School przy ul. Podbipięty 66, 
w której kształciło się 62 obcokrajowców, i Szkoła Podstawowa Open Future In-
ternational School przy ul. Kwiecistej 25, w której naukę pobierało 28 osób nie-
będących Polakami (zob. tabela 6).

Tabela 6. Szkoły podstawowe w Krakowie z największą liczbą obcokrajowców w roku 
szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa Typ szkoły Ulica Nr 
domu

Liczba 
uczniów, 

którzy nie są 
obywatelami 

polskimi 

1.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 151 im. Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego

publiczna Lipińskiego 2 64

2.
Niepubliczna Dwujęzyczna Szko-
ła Podstawowa English Primary 
School

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Podbipięty 66 62

3.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 158 im. J. Alek-
sandrowicza

publiczna Strąkowa 3a 44

4. Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. 
J.H. Dąbrowskiego publiczna Skośna 8 39

5. Szkoła Podstawowa nr 2 
im. św. Wojciecha publiczna Strzelców 5a 37

6. Szkoła Podstawowa nr 47 
im. S. Czarnieckiego publiczna Myśliwska 64 28

7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Open Future International School

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Kwiecista 25 28

8. Szkoła Podstawowa nr 93 
im. L. Rydla publiczna Szlachtowskiego 31 25

9. Szkoła Podstawowa nr 114 
im. A. Fiedlera publiczna Łąkowa 31 22

10. Szkoła Podstawowa nr 109 
im. K. Makuszyńskiego publiczna Mackiewicza 15 21

11. Szkoła Podstawowa nr 130 
im. J. Brzechwy publiczna os. Oświecenia 30 20

SUMA POWYŻSZYCH x x x 390

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK.

9  Więcej informacji na temat szkoły – na stronie: http://www.zsoi2.krakow.pl/sp151/ [pobrano 
10.12.2019].
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W rezultacie reformy szkolnictwa w roku szkolnym 2018/2019 młodzież po raz 
ostatni uczyła się w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi działają-
cymi w Polsce od 1999 roku. W ostatnim roku funkcjonowania tych szkół gimna-
zjalistów było 6 221 (UMK 2019: 130), w tym 96 obcokrajowców (niecałe 1,5%). 
Najwięcej cudzoziemców uczęszczało do oddziałów gimnazjalnych stworzonych 
w Szkole Podstawowej nr 151, która – jak pokazaliśmy powyżej – posiadała rów-
nież najliczniejszą grupę uczniów obcego pochodzenia na poziomie podstawowym. 
Można więc zakładać, że wielu z nich kontynuowało swą edukację w tej samej pla-
cówce. Wśród sześciu krakowskich szkół, które miały pięciu lub więcej uczniów 
zagranicznych, były dwie szkoły niepubliczne: Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Marcina Gortata na os. Kościuszkowskim 2a w Nowej Hucie i Międzykulturowe 
Gimnazjum Otwarty Świat przy ul. Karmelickiej 45 (zob. tabela 7).

Tabela 7. Gimnazja i oddziały gimnazjalne w Krakowie z największą liczbą 
obcokrajowców w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa Typ Typ szkoły Ulica Nr 
domu

Liczba 
uczniów 
cudzo- 

ziemskich

1.

Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi 
nr 151 im. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

oddziały 
gimnazjum publiczna Lipińskiego 2 11

2.
Niepubliczna Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego 
Marcina Gortata

oddziały 
gimnazjum

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

os. Ko-
ściuszkow-

skie
2a 8

3. Szkoła Podstawowa nr 19 
im. ks. J. Poniatowskiego

oddziały 
gimnazjum publiczna Senatorska 35 6

4. Międzykulturowe 
Gimnazjum Otwarty Świat gimnazjum

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Karmelicka 45 6

5. Szkoła Podstawowa nr 39 
im. B. Głowackiego 

oddziały 
gimnazjum publiczna Jachowicza 5 5

6. XLII Liceum Ogólnokształcą-
ce im. A. Mickiewicza 

oddziały 
gimnazjum publiczna Studencka 13 5

SUMA POWYŻSZYCH x x x x 41

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK.

W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni edukacja na poziomie ponadpod-
stawowym i ponadgimnazjalnym była zorganizowana wokół trzyletnich liceów 
ogólnokształcących, czteroletnich techników, branżowych szkół I stopnia oraz 
ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych. We 
wszystkich tych typach szkół w Krakowie kształciło się 41 354 uczniów (UMK 
2019: 132). Warto przyjrzeć się każdej z tych grup z osobna i rozważyć, jak istotna 
jest w nich obecność obcokrajowców.
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Według najnowszego raportu o stanie miasta do liceów ogólnokształcących 
w Krakowie, w tym – liceów dla dorosłych, w roku szkolnym 2018/2019 uczęsz-
czało 18 660 osób, czyli 45,12% wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych. Wśród nich było jedynie 236 obcokrajowców. Stanowili oni 
tym samym jedynie 1,2% wszystkich licealistów w mieście. Najwięcej zagranicz-
nych licealistów (39) kształciło się w Kolegium Europejskim (Europejskim Nie-
publicznym Liceum Ogólnokształcącym) przy ul. Metalowców 6, w pobliżu Hali 
Targowej. Na liście 11 liceów, które mają wśród swoich uczniów więcej niż pięciu 
cudzoziemców, są jeszcze cztery inne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szko-
ły publicznej. Licea publiczne z największą liczbą obcokrajowców to XXVII i XLI 
Liceum Ogólnokształcące. W tym pierwszym kształciło się 22 cudzoziemców, 
a w drugim – 20 (zob. tabela 8).

Tabela 8. Najpopularniejsze licea wśród obcokrajowców w Krakowie w roku 
szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa Typ szkoły Ulica Nr 
domu

Liczba 
uczniów 
obcokra-
jowców

1.
Kolegium Europejskie – Europejskie Nie-
publiczne Liceum Ogólnokształcące w Kra-
kowie

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Metalowców 6 39

2. XXVII Liceum Ogólnokształcące 
im. dr. H. Jordana publiczna Senatorska 35 22

3. XLI Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. J. Twardowskiego publiczna Rynek Kle-

parski 18 20

4. XV Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Skłodowskiej-Curie publiczna al. Dygasiń-

skiego 15 11

5. XLII Liceum Ogólnokształcące 
im. A. Mickiewicza publiczna Studencka 13 10

6. Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mi-
strzostwa Sportowego

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Szablow-
skiego 1 9

7. Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Liceum Marcina Gortata

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

os. Kościusz-
kowskie 2a 8

8. XI Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Dąbrowskiej publiczna os. Teatralne 33 7

9. XXX Liceum Ogólnokształcące 
im. św. brata Alberta publiczna os. Dywizjo-

nu 303 66 7

10. Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów 
im. ks. S. Konarskiego

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Akacjowa 5 6

11. VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące

niepubliczna 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Karmelicka 45 6

SUMA POWYŻSZYCH x x x 145

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK.
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Do szkół kształcących w zawodach uczęszczały w roku szkolnym 2018/2019 
22 694 osoby, czyli prawie 55% uczącej się młodzieży i dorosłych. Wśród nich 
w samorządowych szkołach dla młodzieży kształcących w zawodach pobiera-
ło naukę 11 286 osób, a w szkołach niesamorządowych tego samego profilu – 
2 121 osób (UMK 2019: 133). W tym gronie było 350 cudzoziemców. Tym samym 
ich udział procentowy w ogólnej liczbie młodzieży zdobywającej wiedzę i umiejęt-
ności w określonym zawodzie wynosił 2,6%. Najpopularniejszymi szkołami wśród 
cudzoziemców były różnego typu publiczne technika, z których większość jest zlo-
kalizowana na jednym z osiedli Nowej Huty. Ponad jedna trzecia z nich (124 oso-
by) uczęszczała do Technikum Huty im. Tadeusza Sendzimira na os. Złotej Jesieni, 
w którym można zdobyć tytuł technika informatyka, mechanika, elektronika, elek-
tryka, hutnika, logistyka, mechatronika lub technika hutnictwa, hotelarstwa czy 
obsługi turystycznej10. Wśród najbardziej popularnych było również Technikum 
nr 2 na os. Szkolnym, kształcące w budownictwie, informatyce i gastronomii11 oraz 
Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 na os. Spółdzielczym. Do tego pierwsze-
go uczęszczało 47 obcokrajowców, a do drugiego – 40 (zob. tabela 9).

Tabela 9. Najpopularniejsze wśród cudzoziemców szkoły krakowskie kształcące 
w zawodach w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwa Ulica Nr 
domu

Liczba uczniów, 
którzy nie są 
obywatelami 

polskimi

1. Technikum Huty im. T. Sendzimira os. Złotej Jesieni 2 124

2. Technikum nr 2 im. Studenckiego Komitetu 
Solidarności os. Szkolne 18 47

3. Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 os. Spółdzielcze 6 40

4. Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 Ułanów 9 24

5. Technikum Elektryczne nr 8 os. Szkolne 26 19

6. Technikum nr 16 im. K. Górskiego al. Skrzyneckiego 12 15

7. Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 Kamieńskiego 49 9

8. Technikum Mechaniczne nr 17 os. Szkolne 37 9

9. Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie 
nr 10 os. Złotej Jesieni 16 8

10. Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 os. Tysiąclecia 38 8

SUMA POWYŻSZYCH x x 303

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK.

10  Więcej informacji na temat tej placówki – na stronie http://www.zszhs.krakow.pl/ [pobrano 
5.12.2019].

11  Więcej informacji na temat tej placówki – na stronie http://zsz2.edu.pl/ [pobrano 5.12.2019].
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Do szkół policealnych, które w mieście są prawie w 99% placówkami niesa-
morządowymi (szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej), 
uczęszcza 9 287 osób. Aż 846 z nich to cudzoziemcy. Innymi słowy, ponad 9% osób, 
które przyuczają się do zawodu w tego typu szkołach, to obcokrajowcy. Wśród naj-
popularniejszych placówek jest Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus (zob. 
tabela 10). Uczęszczała do niej prawie jedna czwarta wszystkich cudzoziemców, 
którzy podjęli edukację w szkołach policealnych. Polacy i obcokrajowcy uczą się 
tu zawodów, w których aktualnie najłatwiej jest zdobyć pracę. W ofercie szkoły są 
m.in.: florystyka, informatyka, kosmetyka, teleinformatyka i rachunkowość. Moż-
na zdobyć również kwalifikacje masażysty lub pracownika ochrony, opiekuna me-
dycznego, opiekuna dziecięcego i terapeuty zajęciowego. Szkoła prowadzi zajęcia 
w różnych częściach miasta, również w wynajmowanych na weekendy budynkach 
szkół podstawowych (m.in. w Nowej Hucie). Strona internetowa placówki ma dwie 
wersje: polską i rosyjską, co potwierdza jej popularność wśród cudzoziemców zza 
wschodniej granicy12. Podobną stronę w języku rosyjskim (i angielskim) ma trzecia 
w Krakowie pod względem popularności wśród cudzoziemców szkoła policealna 
Gloker, do której uczęszcza 127 obcokrajowców. Szkoła oferuje oprócz kształcenia 
w zawodach medycznych (takich jak higienistka, asystentka stomatologiczna, ma-
sażysta lub technik farmaceuta) również edukację na kierunkach artystycznych, 
technicznych lub biznesowych13. Druga pod względem popularności szkoła police-
alna – Krakowskie Centrum Edukacji, w której naukę zdobywało 129 obcokrajow-
ców, również promuje się w internecie po rosyjsku14. Wśród placówek policealnych, 
do których uczęszczało w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019 więcej niż stu 
obcokrajowców, jest także szkoła GoWork.pl, połączona z internetową wyszuki-
warką pracy, która promuje się informacjami na temat ponad 40 tys. ofert pracy15.

Interesujących danych na temat obcokrajowców w systemie szkolnictwa do-
starcza również ostatnie sprawozdanie programu Otwarty Kraków. Możemy w nim 
znaleźć informacje o liczbie uczniów zagranicznych, którzy w ostatnich latach 
skorzystali z bezpłatnej nauki języka polskiego. Według Wydziału Edukacji UMK 
w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 z darmowej nauki języka polskiego 
w wymiarze co najmniej dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo korzystało 639 cu-
dzoziemskich uczniów. To samo źródło podaje, że 332 dzieci cudzoziemskich brało 
udział w tzw. zajęciach wyrównawczych w wymiarze 1,4 godz. na osobę tygodnio-
wo (Otwarty Kraków 2019b: 16).

12  Więcej informacji o szkole – https://www.cosinus.pl/krakow [pobrano 11.12.2019].
13  Strona w języku rosyjskim szkoły jest dostępna pod adresem: https://www.gloker.edu.pl/ru 

[pobrano 12.12.2019].
14  Więcej informacji o Krakowskim Centrum Edukacji – na jego stronie w portalu społeczno-

ściowym https://www.facebook.com/KCEKrakow/ [pobrano 12.12.2019].
15  Więcej informacji o szkole –https://policealna.gowork.pl/ [pobrano 12.12.2019].
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Tabela 10. Cudzoziemcy w szkołach policealnych w Krakowie w roku szkolnym 
2018/2019

Lp. Nazwa Ulica Nr 
domu

Liczba uczniów, 
którzy nie są obywa-

telami polskimi

1. Policealna Szkoła dla Dorosłych Cosinus Plus Kremerowska 17 186

2. Krakowskie Centrum Edukacji – Niepubliczna 
Policealna Szkoła dla Dorosłych Studencka 13 129

3. Gloker Niepubliczna Szkoła Policealna dla 
Dorosłych Szlak 32/1 127

4. Niepubliczna Szkoła Policealna GoWork.pl Wielopole 18b 107

5. Niepubliczna Policealna Szkoła nr 1 Szlak 30/2a 77

6. Niepubliczna Szkoła Policealna Pasjonat pl. Matejki 2/1 66

7. Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Złoty Róg 30 49

8. Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus I Kremerowska 17 20

9. Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa Piłsudskiego 6 17

10. Blue Szkoła Policealna dla Dorosłych Szewska 20 14

11. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak Sobieskiego 9 10

12. Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla 
Dorosłych Żak (Zaoczne) Sobieskiego 9 7

13. Szkoła Policealna Sukces Karmelicka 1/3 6

14. Prywatna Policealna Szkoła Informatyki dla 
Dorosłych Żak Sobieskiego 9 6

15. Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna 
i Projektowania Reklam Publishing School Kosynierów 15b 5

SUMA POWYŻSZYCH x x 826

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK.

Sprawozdanie zawiera również interesujące dane dotyczące młodzieży cu-
dzoziemskiej, która korzystała w minionym roku szkolnym z internatów (ta-
bela 11). Łącznie 268 obcokrajowców znalazło zakwaterowanie w internatach 
ośmiu szkół. Wśród nich wszyscy uczniowie mieli obywatelstwo ukraińskie 
z wyjątkiem trzech osób z obywatelstwem białoruskim i jednej osoby z Rumu-
nii. Prawie jedna trzecia obcokrajowców z internatów mieszkała w budynkach 
Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 z os. Szkolnego 26 w Nowej Hucie16. Liczna 
grupa obcokrajowców (60 osób) znalazła zakwaterowanie w internatach Zespołu 
Szkół Gastronomicznych nr 1 z os. Złotej Jesieni 16 w tej samej dzielnicy miasta 
(Otwarty Kraków 2019b: 16)17.

16  Więcej informacji na temat tej szkoły i jej internatów: https://elektryk2.krakow.pl/ [pobrano 
12.12.2019].

17  Więcej informacji na temat tej placówki: https://www.zsg1.pl/ [pobrano 12.12.2019].
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Tabela 11. Cudzoziemcy w krakowskich internatach w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Internat szkoły Cudzoziemcy Ukraińcy Białorusini Rumuni

1. Zespołu Szkół Budowlanych nr 1  9  9 0 0

2. Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 33 33 0 0

3. Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 79 77 1 1

4. Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 61 60 1 0

5. Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska 
i Melioracji

23 23 0 0

6. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 55 54 1 0

7. Zespołu Szkół nr 1  8  8 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Otwarty Kraków 2019b: 16.

Kraków to drugie pod względem wielkości centrum akademickie w kraju. Dla 
wielu obcokrajowców pobyt w Polsce wiąże się nade wszystko ze studiami. Dy-
namicznemu wzrostowi liczby cudzoziemców w mieście towarzyszy zwiększanie 
się liczby studentów zagranicznych na krakowskich uczelniach, co prowadzi do 
internacjonalizacji tego ośrodka akademickiego18. Udział obcokrajowców w ca-
łej populacji studentów w mieście staje się coraz bardziej zauważalny również 
w wyniku zmniejszenia się liczby Polaków wstępujących tu na uczelnie. Ten dru-
gi proces jest głównie związany ze zmianami demograficznymi w Polsce (czyli ze 
spadkiem liczebności roczników podejmujących edukację na poziomie wyższym) 
oraz z wdrażaniem reformy systemu szkolnictwa wyższego i zmianą sposobu 
finansowania uczelni publicznych, zmuszającą wiele krakowskich szkół wyższych 
do radykalnego ograniczenia przyjęć na studia ze względu na niekorzystny prze-
licznik liczby uczących się przypadających na jednego pracownika naukowo-dy-
daktycznego (Kędzierski 2018).

W roku akademickim 2013/2014 w Małopolsce było 4,481 tys. studentów za-
granicznych, co stanowiło 2,4% wszystkich osób uczących się na uczelniach regio-
nu (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 219). Rok później było ich już 6 tys., a w roku 
akademickim 2015/2016 – 7,3 tys. W minionym roku akademickim (2018/2019) 
w województwie małopolskim kształciło się prawie 8,5 tys. cudzoziemskich stu-
dentów (nie wliczając w to uczestników programu Erasmus, którzy przyjeżdżają 
do miasta z reguły na jeden semestr – o nich wspomnimy osobno poniżej), z czego 
8,2 tys. uczęszczało na zajęcia w jednej z uczelni krakowskich (szczegółowe wyli-
czenia pojawią się w kolejnym rozdziale).

Na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ), największej uczelni w Krakowie i regio-
nie oraz drugiej (po Uniwersytecie Warszawskim) pod względem liczby studentów 
szkole wyższej w kraju, grono studentów zagranicznych w ciągu ostatnich pięciu 
lat prawie się podwoiło. W roku akademickim 2014/2015 było ich 1,759 tys., co 

18  Szerzej o tych procesach – w kolejnym rozdziale.
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stanowiło około 4% wszystkich studentów uniwersytetu, a w roku 2018/2019 – 
prawie 8%. W roku akademickim 2014/2015 wszystkich studentów było ponad 
42 tys., a pięć lat później – o ponad 5 tys. mniej. W kolejnych latach każdego roku 
zmniejszała się liczba wszystkich studentów uczelni i jednocześnie wzrastała licz-
ba obcokrajowców, a zarazem –ich udział w całej populacji studenckiej. W ostat-
nich latach szczególnie widocznie spadła liczba studentów UJ – z prawie 41 tys. 
w roku akademickim 2016/2017 do poniżej 37 tys. w minionym roku akademickim 
(2018/2019), a liczba cudzoziemców studiujących na uczelni wzrosła o prawie pół 
tysiąca: z 2,445 tys. do 2,935 tys. osób (zob. rysunek 18).

Rysunek 18. Cudzoziemcy wśród wszystkich studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 2014–2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2015, 2016, 2017a, 2018, 2019a).

Większość obcokrajowców w Krakowie i województwie małopolskim studiu-
je na uczelniach publicznych. Tylko nieliczni z nich uczą się w Krakowie w trybie 
niestacjonarnym – zdecydowana większość (7,738 tys. osób) preferuje tryb stacjo-
narny. Cudzoziemcy studiujący w Krakowie pochodzą z ponad 110 krajów świata, 
ale zdecydowanie najwięcej jest wśród nich przybyszów z Ukrainy. Według sza-
cunków Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Ukraińcy stano-
wili ponad 65% obcokrajowców, którzy w ostatnich latach podjęli studia na jednej 
z krakowskich uczelni. Najliczniejsza grupa Ukraińców studiuje w Krakowskiej 
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Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (AFM), gdzie stanowi 80% wszyst-
kich studentów zagranicznych. Inne liczne grupy obcokrajowców studiujących na 
uczelniach krakowskich pochodzą z Białorusi i Norwegii (około 5% każda) oraz 
Hiszpanii (Łobodzińska i Górniak 2019: 30–31).

Na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie jak zostało to przedstawione powyżej, 
kształciły się prawie 3 tys. obcokrajowców, zdecydowana większość studentów 
cudzoziemców to kobiety (64%) oraz osoby studiujące na studiach stacjonarnych. 
Na drugiej pod względem liczby obcokrajowców uczelni w Krakowie i pierwszej 
pod względem procentowego udziału studentów zagranicznych w całej populacji 
studenckiej, a zarazem największej uczelni niepublicznej w mieście i regionie – 
czyli AFM – struktura płci kształtowała się bardzo podobnie jak na UJ. 63% ob-
cokrajowców studiujących w minionym roku akademickim na AFM to kobiety 
i tak jak na UJ tylko nieliczni cudzoziemcy uczą się w trybie niestacjonarnym. 
Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny, który jeszcze przed dwoma laty (rok aka-
demicki 2016/2017) miał 1 270 studiujących obcokrajowców, w ostatnich latach, 
w ramach dostosowywania się do nowych ram finansowania uczelni publicznych, 
zdecydowanie ograniczył nabór nie tylko krajowych studentów, ale również i tych 
za granicznych. W minionym roku akademickim (2018/2019) na uczelni tej stu-
diowało o prawie 300 obcokrajowców mniej niż w poprzednim roku, a wśród osób 
kształcących się większość stanowiły kobiety (56%). W Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), w przeciwieństwie do wyżej oma-
wianych uczelni, kobiety stanowiły mniejszość (34%) wśród studiujących obcokra-
jowców. Tego typu sytuacja z różnym natężeniem występuje jeszcze na kilku innych 
uczelniach w Krakowie (np. Politechnice Krakowskiej [PK], Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi – Wydziale Nauk Stosowanych w Krakowie [SAN], Uniwersytecie 
Rolniczym [UR], Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości [WSZiB], Uniwersyte-
cie Papieskim Jana Pawła II [UPJP2], Akademii Wychowania Fizycznego [AWF]).

Warto również zwrócić uwagę na umiędzynarodowienie uczelni krakowskich. 
Na największej uczelni, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim, studenci zagraniczni 
pochodzą z prawie 90 krajów świata. Żadna z krakowskich szkół wyższych nie 
może się poszczycić tak silnie zróżnicowaną społecznością obcokrajowców. Na 
relatywnie wysoce umiędzynarodowionej Politechnice Krakowskiej cudzoziemscy 
studenci pochodzą z 49 krajów, na Uniwersytecie Ekonomicznym (UEK) – z 47, 
a na AGH – z 44 (Study in Poland 2018: 41).

Ważne jest to, aby pamiętać, że liczba studentów zagranicznych nie rozkłada się 
proporcjonalnie na wszystkich kierunkach studiów, ale bardzo często spotykamy 
ich skupiska jedynie na wybranych. Na przykład na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym największą popularnością w ostatnich latach cieszyły się studia na wydziale 
zarządzania i wydziale ekonomii i stosunków międzynarodowych. W minionym 
roku akademickim (2018/2019) studiowało na nich ponad 80% obcokrajowców. 
Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się studia na wydziałach 
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finansów i prawa, gospodarki i administracji publicznej czy towaroznawstwa. Po-
dobne zróżnicowanie możemy zaobserwować na innych uczelniach, co skutkuje 
znacząco wyższym udziałem obcokrajowców na pewnych wybranych kierunkach 
studiów i może mieć istotny wpływ na przebieg procesu kształcenia. W Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ukraińscy studenci koncentrują się w szcze-
gólności na wydziałach stosunków międzynarodowych, turystyki i rekreacji, a także 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Leśniak 2016), co oznacza, że stosunek 
ich udziału na tych kierunkach studiów może być znacznie wyższy niż średnia 
ogólnouczelniana.

Według raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego 32% 
zagranicznych studentów studiowało w Krakowie biznes, administrację lub pra-
wo, zaś 22% – nauki społeczne (por. Łobodzińska i Górniak 2019: 30–31). Dane 
zgromadzone przez badaczy OWiM pokazują natomiast, że bardzo różny może 
być też rozkład obcokrajowców w zależności od typu studiów. Na przykład na UJ 
jest znacznie więcej zagranicznych studentów na studiach magisterskich niż na 
licencjackich. Te proporcje są całkowicie odwrócone w Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, gdzie prawie trzy czwarte studentów zagranicznych rea-
lizuje program studiów licencjackich. Na tej ostatniej uczelni występuje również 
bardzo silna koncentracja studentów ukraińskich. W ubiegłym roku akademickim 
(2018/2019) studiowało ich na AFM 1 540. Stanowili tym samym 80% wszystkich 
studentów zagranicznych tej uczelni. W tym samym czasie na UJ było ich 1 162, 
a na UEK – 781 (Mucha i Pędziwiatr 2019: 27–29).

Najwyższe wskaźniki udziału procentowego studentów zagranicznych w ogól-
nej liczbie wszystkich studentów danej uczelni notuje największa uczelnia nie-
publiczna w Krakowie, czyli AFM. Analizy przeprowadzane przed pięcioma laty 
pokazywały, że wówczas udział obcokrajowców w gronie wszystkich studentów 
AFM wynosił 16% (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 219–220). W roku akademic-
kim 2018/2019 był on natomiast o 10% wyższy. Co ciekawe, drugą pod względem 
najwyższego udziału procentowego studentów zagranicznych w całej społeczności 
studenckiej jest Akademia Muzyczna w Krakowie. Wśród jej 708 studentów aż 107 
to cudzoziemcy. Dopiero po niej plasuje się Collegium Medicum, na którym szcze-
gólnie upodobali sobie studia obywatele państw skandynawskich (nade wszystko 
z Norwegii), najczęściej opuszczający Polskę po zakończeniu nauki. Tam udział 
studentów zagranicznych w całej społeczności studenckiej jest znacząco wyższy niż 
na całym UJ i w ostatnim roku wynosił ponad 12,5%. Na innych dużych uczelniach 
publicznych Krakowa, poza UJ i UEK, poziom udziału studentów zagranicznych 
w całości społeczności studenckiej oscylował wokół 3% (zob. rysunek 19).

Oprócz obcokrajowców zarejestrowanych na studiach jednolitych do Krakowa 
każdego roku przybywa bardzo liczna i ważna grupa studentów zagranicznych na 
jeden semestr lub dłużej w ramach programu wymiany Erasmus. Zgodnie z pol-
skimi przepisami uczelnie zaliczają tych obcokrajowców do zbioru „regularnych” 
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studentów zagranicznych, gdy studiują oni w Polsce przez dwa semestry w cią-
gu jednego roku akademickiego. Jeśli są obecni na uczelni przez jeden semestr 
(zdecydowana większość przypadków), to wówczas nie są uwzględniani w zesta-
wieniach studentów zagranicznych raportowanych przez uczelnie do Głównego 
Urzędu Statystycznego. Z wyliczeń badaczy OWiM wynika, że w minionym roku 
akademickim (2018/2019) na studia do Krakowa w ramach wymiany Erasmus 
przyjechało 2,678 tys. obcokrajowców. Najliczniejsza, 943-osobowa grupa przybyła 
na UJ. W AGH było ich prawie o połowę mniej niż na UJ, 363 z nich studiowało 
na Uniwersytecie Ekonomicznym, a 333 – w Politechnice Krakowskiej. Jeszcze 
na Uniwersytecie Pedagogicznym ich liczba przekroczyła sto osób, a na pozosta-
łych stypendyści Erasmusa nie przekroczyli stu (szczegółowe dane przytoczymy 
w kolejnym rozdziale). Jeśli dodamy studentów wymiany Erasmus do innych ob-
cokrajowców studiujących w mieście, to ich całkowita liczba przekracza 10 tys., 
a udział cudzoziemców w całej społeczności studenckiej Krakowa przekracza 7% 
(szczegółowe wyliczenia podamy w kolejnym rozdziale).

Rysunek 19. Udział procentowy obcokrajowców w ogólnej liczbie studentów 
wybranych uczelni krakowskich w roku akademickim 2018/2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USKrk, GUS i UMK.
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1.6. Imigranci a gospodarka Małopolski i Krakowa

W niniejszym podrozdziale skupiamy się na tych imigrantach, którzy podali oby-
watelstwo inne niż polskie i widnieją w rejestrach ZUS z tytułu zgłoszenia do ubez-
pieczeń emerytalnego i rentowego. Na wstępie należy zwrócić uwagę na charakter 
źródła tych danych: po pierwsze, rejestry ZUS nie obejmują osób poniżej 16 roku 
życia (w przypadku ich zatrudnienia obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy, 
dla imigrantów bardzo trudne do spełnienia). Po drugie, ZUS wskazuje na ros-
nącą liczbę zarejestrowanych cudzoziemców, którzy nie podają swojego miejsca 
zamieszkania – w grudniu 2018 roku było to 32% ubezpieczonych (ZUS 2019a). 
Dlatego w niniejszej książce analizowano imigrantów według siedziby pracodawcy, 
a nie miejsca zamieszkania pracownika – są to, odpowiednio, województwo mało-
polskie i miasto Kraków. Tak przyjęta definicja oznacza, że część pracowników-cu-
dzoziemców zarejestrowanych w Krakowie u swojego pracodawcy stosunek pracy 
może świadczyć gdzie indziej, nawet poza Małopolską. Z drugiej jednak strony, 
skala tego zjawiska jest prawdopodobnie niższa niż w sytuacji odwrotnej – firm 
zarejestrowanych poza Krakowem, a nawet poza Małopolską, których pracownicy 
wykonują swoje obowiązki (i często mieszkają) czasowo w naszym mieście (na przy-
kład brygady budowlane przebywające w Krakowie podczas realizacji inwestycji).

Po trzecie, w analizie nie ma możliwości uwzględnienia osób, które świadczą 
pracę nieformalnie, a więc bez pisemnej umowy. Trudno określić, jaka jest realna 
skala tego zjawiska wśród samych imigrantów, niemniej jednak według raportu 
GUS (2019b) w 2018 roku w szarej strefie miało udział aż 5,4% pracujących w Pol-
sce. Należy oczekiwać, że w przypadku imigrantów w naszym kraju odsetek ten 
może być wyższy. Według raportu Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku na 
45 989 cudzoziemców objętych kontrolą 4 157 osób pracowało bez wymaganego 
zezwolenia, a 806 osób nie posiadało żadnej umowy o pracę (PIP 2018). Wreszcie, 
rejestry ZUS obejmują jako imigrantów wyłącznie osoby mające niepolskie oby-
watelstwo: podczas procesu naturalizacji, który będzie postępował w miarę wydłu-
żenia pobytu w naszym kraju, populacja imigrantów może „znikać” z zestawień 
ubezpieczeń społecznych.

Według danych z 31 października 2019 roku w całym województwie mało-
polskim wśród zarejestrowanych tu pracodawców zidentyfikowano 58,416 tys. 
osób ubezpieczonych i deklarujących inne niż polskie obywatelstwo, zaś w Kra-
kowie było ich 31 669 osób. Potwierdza się tym samym dominacja Krakowa jako 
magnesu przyciągającego pracowników, w tym również cudzoziemskich, jednak 
nie jest ona tak znacząca jak w przypadku szacunków dotyczących zamieszkania, 
które wskazują, że dwie trzecie cudzoziemców z Małopolski mieszka w Krakowie 
(Otwarty Kraków 2019a). Jeśli chodzi o strukturę płciową, to zarówno w Krako-
wie, jak i w Małopolsce wśród cudzoziemców dominują mężczyźni – 62% w stolicy 
województwa i 68% w całym regionie (zob. rysunek 20).
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Rysunek 20. Struktura populacji ubezpieczonych (w ZUS) imigrantów wg płci, 
w Małopolsce i Krakowie (stan z 31.10.2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019b).

W strukturze wieku imigrantów w ewidencji ZUS natomiast zwraca uwagę 
nadreprezentacja ludzi młodych, a nawet bardzo młodych. W Małopolsce 32% 
cudzoziemców zarejestrowanych w systemie ubezpieczeń społecznych ma mniej 
niż 30 lat, zaś 50% – mniej niż 35 lat. W przypadku województwa nie występują 
znaczące różnice w strukturze wieku, jeśli chodzi o płeć imigrantów – nieco więcej 
w kategorii poniżej 30 lat jest kobiet (34%, zob. rysunek 21).

Rysunek 21. Struktura populacji imigrantów w Małopolsce wg wieku i płci 
(stan z 31.10.2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019b).
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Nadreprezentacja młodych imigrantów wśród pracowników jest jeszcze bar-
dziej widoczna w samym Krakowie (zob. rysunek 22). Tu osoby poniżej 30 roku 
życia stanowią 36% ubezpieczonych, a wśród kobiet – aż 39%. Natomiast cudzo-
ziemcy poniżej 35 roku życia ubezpieczeni w ZUS stanowią łącznie ponad 55% 
ogółu. Oznacza to, że krakowski rynek pracy przyciąga przede wszystkim młodych 
ludzi, co ma wydźwięk pozytywny w kontekście starzejących się lokalnych zasobów 
pracy, ale i stanowi wyzwanie w sferze integracji: jak tych ludzi zatrzymać tu na 
stałe? Z badań migracyjnych wynika bowiem, że skłonność do mobilności mię-
dzynarodowej jest szczególnie wysoka u stosunkowo młodych jednostek, a spada 
wraz z wiekiem (Hatton i Williamson 2005).

Rysunek 22. Liczebność imigrantów w Krakowie wg wieku i płci (stan z 31.10.2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019b).

Zdecydowana większość imigrantów jest ubezpieczona z tytułu umowy o pra-
cę (36,711 tys. osób w Małopolsce i 19,250 tys. w Krakowie), znacząca jest też 
grupa osób pracujących na umowę-zlecenie lub w agencjach pracy tymczaso-
wej (19,805 tys. osób w Małopolsce i 11,037 tys. w Krakowie), natomiast cudzo-
ziemców ubezpieczonych z tytułu bycia przedsiębiorcą jest stosunkowo niewielu 
i koncentrują się oni oczywiście w Krakowie (1,204 tys. osób z 1,728 tys. w całym 
województwie – zob. rysunek 23).

Analiza struktury narodowości cudzoziemców według systemu ZUS nie przy-
nosi zaskakujących odkryć. Oczywiście dominują obywatele Ukrainy, którzy sta-
nowią 74% obcokrajowców w Małopolsce, a 66% w Krakowie. Kolejną liczącą się 
grupą (zob. rysunek 24) są imigranci z innych krajów byłego ZSRR: Białorusini, 
Rosjanie, Mołdawianie i Gruzini, z czego te dwie ostatnie grupy są mniej widoczne 
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w samym Krakowie. Nową i ważną pozaeuropejską grupą w Małopolsce i Krako-
wie są obywatele Indii, natomiast wśród pracowników z krajów członkowskich UE 
wyróżniają się przede wszystkim Włosi.

Rysunek 23. Liczebność imigrantów wg tytułu ubezpieczenia (stan z 31.10.2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019b).

Rysunek 24. Imigranci wg kraju obywatelstwa (stan z 31.10.2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019b).

Interesujące wnioski można natomiast wysunąć, analizując strukturę narodo-
wości imigrantów według branż, w których są oni zatrudniani (zob. rysunek 25). 
Dominuje wśród nich „działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca” (8 659 osób) – niestety, na tej podstawie nie można określić dokładne-
go profilu działalności, ponieważ w tej kategorii rejestrowane są przede wszystkim 
agencje pracy tymczasowej. Tak jak i w innych sektorach, i tu dominują Ukraińcy 
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(6 574), jednak pojawiają się też dość zaskakujące informacje: na przykład przez 
agencje zatrudniona jest niemal połowa Gruzinów w Krakowie (187 z 394 ogółem), 
ale także jedna trzecia Rumunów (114 z 341 osób) i znacząca liczba Włochów, Hisz-
panów i Holendrów – a więc nie tylko obywateli państw trzecich, ale i obywateli UE.

Kolejnym ważnym sektorem jest budownictwo (3 429 osób), zdominowane 
przez Ukraińców (3 045 osób, a więc 88% cudzoziemców). Zaraz po nim największa 
liczba obcokrajowców zatrudniona jest w firmach z sektora informacji i komuni-
kacji, a więc głównie w branży IT (3 257). Tutaj Ukraińcy też są widoczni (1 231), 
ale znaczące są też inne narodowości: Rosjanie (277), Białorusini (268), Indusi19 
(166), Brazylijczycy (124) i Włosi (100). W przypadku dwóch kolejnych branż – 
zakwaterowania i usług gastronomicznych (2 971 osób) oraz handlu hurtowego 
i detalicznego (2 418 osób) – widać również, że nowi imigranci z Ukrainy przyjęli 
tu pozycję dominującą, niejako wypychając „tradycyjne” grupy etniczne obecne 
w gospodarce Krakowa (Brzozowski i Pędziwiatr 2014). W sektorze zakwaterowa-
nia i usług gastronomicznych pracowało 2 270 Ukraińców, a tylko 163 Wietnam-
czyków. W handlu zatrudnionych było 1 768 Ukraińców, wśród starszych grup 
imigrantów zaś, które tradycyjnie zajmowały się tą dziedziną, zatrudnionych było 
poniżej stu osób wśród Ormian, Wietnamczyków i Białorusinów.

W pozostałych branżach, nieuwzględnionych na wykresie z uwagi na niższą 
liczebność obcokrajowców w nich pracujących, także występują ciekawe specjali-
zacje. Na przykład w sektorze edukacji zdecydowanie widać znaczenie szkół języ-
kowych i nauczycieli języka (native speakerów) z danego kraju. Wśród 812 osób 
zatrudnionych w branży edukacyjnej jest aż 70 Brytyjczyków i 43 Amerykanów.

Rysunek 25. Imigranci wg sektora zatrudnienia (stan z 31.10.2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS (2019b).

19  W niniejszej pracy konsekwentnie używamy określenia „Indusi” dla opisu mieszkańców In-
dii, zamiast rozpowszechnionego w Polsce określenia „Hindusi”, które błędnie sugeruje, że wszyscy 
mieszkańcy Indii są wyznawcami hinduizmu. Określenie Indusi pozwala precyzyjniej opisywać zróż-
nicowanie religijne kraju zamieszkiwanego między innymi przez jedną z najliczniejszych populacji 
muzułmańskich na świecie (por Kłodkowski 2002; Kugiel i Pędziwiatr 2014; Pędziwiatr i Kugiel 2015).
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1.7. Wykorzystanie big data w badaniach imigrantów i imigracji 
w Krakowie

Analiza populacji imigrantów przy wykorzystaniu przedstawionych wcześniej da-
nych administracyjnych ma wiele ograniczeń, wynikających ze specyfiki źródeł tych 
informacji. Dokładne oszacowanie populacji imigrantów w Krakowie, jak i w całej 
Polsce, jest niezwykle trudne, ponieważ nie każdy cudzoziemiec przybywający do 
naszego miasta automatycznie składa wniosek o kartę pobytu, pozwolenie na pracę 
lub dokonuje zameldowania. Tym samym osoby te są „niewidoczne” z perspek-
tywy rejestrów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, rejestrów meldunkowych 
Urzędu Miasta Krakowa czy nawet rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
W rzeczywistości wielu najnowszych imigrantów przebywa w Krakowie przez 
stosunkowo krótki okres, korzystając z możliwości ruchu bezwizowego z Ukra-
iną (obejmującego posiadaczy paszportów biometrycznych na okres do 90 dni) 
i uproszczonej procedury (na tzw. oświadczenie) zatrudniania cudzoziemców dla 
obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy na okres maksy-
malnie sześciu miesięcy. Co więcej, mimo działań promocyjnych zachęcających 
do legalizacji zatrudnienia oraz penalizacji nieuczciwych pracodawców, proceder 
zatrudniania imigrantów „na czarno” nadal występuje, choć trudno określić pre-
cyzyjnie skalę tego zjawiska.

Autorzy książki, świadomi ograniczeń wynikających z dostępnych rejestrów 
administracyjnych, rozpoczęli współpracę z firmą Selectivv, która analizuje dane 
z rynku smartfonów w Polsce. Raport firmy Selectivv, szeroko komentowany 
w mediach ogólnopolskich, wskazywał, że w styczniu 2019 roku w naszym kraju 
przebywało 1 270 398 imigrantów z Ukrainy (Czubkowska 2019).

Opis metody zbierania danych

Zamówione przez nas dane mają na celu identyfikację populacji imigrantów ukra-
ińskich w Krakowie przez wykorzystanie informacji o użytkownikach telefonii 
cyfrowej w Polsce. Przedstawione w dalszej części rozdziału materiały pochodzą 
z bazy danych DMP Selectivv. Obejmuje ona informacje dotyczące 14 mln posia-
daczy smartfonów w Polsce. Skoro użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce 
w grudniu 2018 roku było 23,5 mln (IAB 2019), to firma Selectivv posiada dostęp 
do danych o blisko 60% ich wszystkich.

Dane w bazie DMP Selectivv są odświeżane w trybie online. Analiza informacji 
obejmuje użytkowników mających aktywną kartę SIM u wszystkich operatorów 
komórkowych działających w Polsce, operatorów MVNO (operatorzy wirtualni, 
np. Lycamobile albo nju mobile), jak również przyjezdnych korzystających z opera-
torów zagranicznych, a aktualnie przebywających w Polsce. W bazie uwzględniane 
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są zarówno osoby, które łączą się za pośrednictwem sieci GSM, jak i sieci wi-fi. Klu-
czowe dla naszego opracowania było ustalenie lokalizacji osób objętych badaniem. 
Firma Selectivv określa ją na podstawie GPS, przy czym dokładność pomiaru jest 
zależna od jakości urządzenia mobilnego – w przypadku najnowszych smartfonów 
jest ona bardzo precyzyjna – wynosi 2–4 metry. Szacuje się, że 36% użytkowników 
smartfonów w Polsce ma zawsze włączoną lokalizację GPS w urządzeniu. Natomiast 
dodatkowe 41% użytkowników udostępnia lokalizację w tzw. trybie time-to-time, 
np. przez aplikacje pogodowe, media społecznościowe, nawigację itp. W rezultacie 
oznacza to, że niniejszym badaniem objęto około 77% osób znajdujących się w da-
nej lokalizacji i uwzględnionych w bazie danych DMP Selectivv. Nie jest, niestety, 
możliwe określenie, jaki odsetek użytkowników smartfonów w Krakowie znajduje 
się w bazie – znamy jedynie dane ogólnopolskie (14 mln – a więc ok. 60% rynku).

Na podstawie informacji zawartych w bazie DMP Selectivv możliwe jest ziden-
tyfikowanie określonych kategorii użytkowników. W naszym przypadku kluczowe 
było dotarcie do populacji Ukraińców przebywających w Krakowie, czyli do najlicz-
niejszej grupy imigrantów w mieście. Firma Selectivv przyjęła następującą definicję: 
Ukraińcy mieszkający na terenie Krakowa są to osoby, które posiadają kartę SIM 
polskiego operatora, w telefonie mają ustawiony język rosyjski lub ukraiński oraz 
minimum raz w ciągu roku przebywały na terenie Ukrainy i/lub zmieniły w tym 
czasie kartę SIM na operatora ukraińskiego. Dodatkowo ich miejscem zamieszka-
nia według współrzędnych GPS okazał się Kraków, a na terenie miasta przebywały 
co najmniej trzy miesiące w okresie sierpień 2018 – lipiec 2019.

Należy ponadto wspomnieć, że dane mobilne nie zawierają wprost informacji 
o płci i wieku użytkowników, dlatego charakterystyki te są szacowane za pomocą 
technik uczenia maszynowego20 (ang. machine learning). Natomiast w przypadku 
miejsca zamieszkania (strefa nocna) i miejsca aktywności dziennej (strefa dzienna) 
lokalizacje zostały ustalone na podstawie koordynatów GPS, przy czym:

• miejsce zamieszkania użytkowników zostało oszacowane za pomocą koor-
dynatów GPS miejsca, w którym użytkownicy przebywają między godziną 
00.00 a 6.00,

• miejsce pracy użytkowników zostało oszacowane za pomocą koordyna-
tów GPS miejsca, w którym użytkownicy przebywają między godziną 8.00 
a 16.00 w dni robocze.

20  Uczenie maszynowe jest realizowane za pomocą zbioru algorytmów opartych na technikach 
statystycznych. Pozwala ono stawiać precyzyjne przewidywania dotyczące profilu użytkownika. 
W przypadku firmy Selectivv jest to szacowanie algorytmowe na podstawie blisko 350 indywidual-
nych cech użytkownika – firma mogła dokonać walidacji modelu, wykorzystując rzeczywiste dane.
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Struktura demograficzna Ukraińców w Krakowie na podstawie danych 
o użytkownikach urządzeń mobilnych

Liczebność Ukraińców przebywających w Krakowie przez okres minimum trzech 
miesięcy między sierpniem 2018 a lipcem 2019 r. została oszacowana na 49 770 
osób. Jest to więc znacznie więcej niż wskazują dane meldunkowe czy dotyczące 
osób z ważnymi dokumentami pobytowymi. Należy jednak pamiętać o tym, że 
chodzi o osoby, które przebywały w Krakowie przez okres trzech miesięcy lub 
dłuższy, a więc pewna ich część – której niestety nie możemy oszacować – mog-
ła już wrócić na Ukrainę lub przenieść się do innego kraju. Warto również wziąć 
pod uwagę, że firma Selectivv posiada dane dla ok. 60% użytkowników urządzeń 
mobilnych w Polsce, z czego jedynie dla 77% z nich jest w stanie ustalić lokali-
zację. Tym samym liczbę 49 770 Ukraińców przebywających w Krakowie przez 
co najmniej trzy miesiące w ostatnim roku należy traktować jako dolną granicę 
szacunku. Zakładając, że: a) pokrycie rynku użytkowników urządzeń mobilnych 
w Krakowie jest takie samo jak dla całej Polski w bazie DMP Selectivv i b) struk-
tura narodowości użytkowników w całej Polsce jest taka sama jak w Krakowie 
w przypadku bazy DPM Selectivv, jako górną granicę szacunku można przyjąć 
ok. 83 tys. Ukraińców przebywających w Krakowie. Wynika stąd, że szacunki 
Konsulatu Generalnego w Krakowie, mówiące o liczbie 60–70 tys. imigrantów tej 
narodowości żyjących w naszym mieście (Brzozowski 2019a), mogą faktycznie 
odpowiadać rzeczywistości.

Przejdźmy do struktury demograficznej badanej populacji. Jest ona zaska-
kująco zrównoważona: owszem, mężczyźni stanowią większość, ale nieznaczną 
(54,2% – zob. rysunek 26). Tym samym dane komórkowe dotyczące struktury płci 
są bardzo zbliżone do obrazu społeczności imigranckiej w tym wymiarze, który 
zarysowaliśmy powyżej na podstawie danych z urzędu wojewódzkiego.

Rysunek 26. Struktura płci populacji ukraińskiej w Krakowie (sierpień 2018 – lipiec 
2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Selectivv (2019).
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Populacja Ukraińców w Krakowie jest młoda, o czym świadczy struktura jej 
wieku (zob. rysunek 27). Co trzeci Ukrainiec mieszkający w Krakowie ma 30 lat 
lub mniej, 70% jest zaś w wieku do 40 lat lub młodsza. Struktura wieku Ukraiń-
ców ukazana w tym badaniu jest więc jeszcze bardziej zdominowana przez ludzi 
młodych niż dość rzetelne dane ZUS (zob. wcześniejszy podrozdział). W tym kon-
tekście należy się też zastanowić, w jakim stopniu fakt, że bazujemy na danych od 
użytkowników smartfonów, wpłynął na strukturę wieku omawianej populacji – siłą 
rzeczy starsi imigranci mogą być tu niedoszacowani.

Rysunek 27. Struktura wieku populacji ukraińskiej w Krakowie (sierpień 2018 – lipiec 
2019)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Selectivv (2019).

W ukazanej w badaniu populacji Ukraińców w Krakowie dominują nie tylko 
ludzie bardzo młodzi (do 25 lat, np. studenci), ale też – na co pośrednio wskazują 
szacunki dotyczące kwestii dzietności – osoby do 35 lat (albo przebywające w sto-
sunkowo niedawno zawartych związkach małżeńskich, albo single). Zaledwie 
6,6% badanych to rodzice dzieci (do lat 10), a kolejne 6,6% to kobiety planujące 
dziecko lub już będące w ciąży. Niestety, nie dysponujemy szacunkami średniej 
dzietności badanej populacji, jednak wskazuje się na dość ograniczoną skłonność 
do posiadania dzieci. Być może jest to związane z postrzeganiem pobytu w Pol-
sce jako tymczasowy oraz relatywnym młodym wiekiem analizowanej populacji.

Najciekawszym elementem naszego opracowania przy użyciu danych Selectivv 
są mapy zamieszkania i pracy użytkowników smartfonów. Są to tzw. mapy cieplne 
(ang. heatmaps), gdzie koncentracje plam czerwonych pokazują skupiska osiedlenia 
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i aktywności imigrantów. Ukazują one dość zaskakujące, naszym zdaniem, loka-
lizacje. Na przykład wbrew powszechnym oczekiwaniom, że imigranci koncen-
trują się w dzielnicach etnicznych i na ogół w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, 
porzuconych przez ludność miejscową – trend ten nie potwierdza się w przypadku 
Krakowa (zob. rysunek 28). Wręcz przeciwnie – mapa wskazuje wyraźnie na dość 
duże rozproszenie rezydencjalne imigrantów ukraińskich, co jest bardzo dobrą 
wiadomością, ponieważ powinno to sprzyjać procesowi ich integracji. Co więcej, 
również lokalizacje pobytu Ukraińców zaskakują – wbrew pozorom nie jest to np. 
Nowa Huta, gdzie koszt wynajmu mieszkań jest stosunkowo niski. Nie są to też 
stare Grzegórzki – położone blisko centrum, również z umiarkowanym kosztem 
najmu. Dominują głównie nowe osiedla – przykładem są okolice ulic Stella-Sawic-
kiego i Orlińskiego, tereny obok Tauron Areny i Parku Lotników, a także położone 
nieco dalej od centrum ulice: Okulickiego na północnym wschodzie, Siewna na 
północy, Bobrzyńskiego, Witosa czy Lipska na południu miasta. Popularna jest 

Rysunek 28. Strefa nocna (zamieszkania) Ukraińców w Krakowie

Źródło: Selectivv 2019.
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także stosunkowo droga pod względem cen wynajmu Krowodrza, i to nie tylko 
obszary w pobliżu miasteczka studenckiego AGH i Armii Krajowej, ale okolice 
Bronowic Małych (nowe osiedla przy ul. Rydla) czy ul. Wrocławskiej. Są to lokali-
zacje atrakcyjne, jeśli nie prestiżowe, co pośrednio może wskazywać na stosunkową 
zamożność i wysokie dochody części Ukraińców mieszkających w naszym mieście. 
Ich koncentracja na tych obszarach może być związana również z większą ilością 
nowych mieszkań do wynajęcia w tych częściach miasta i mniejszymi problemami 
z dyskryminacją na rynku mieszkaniowym, zaobserwowaną w innych badaniach 
(m.in. Pawlikowska i in. 2019, Mucha i Pędziwiatr 2019).

Z kolei czerwone plamy na mapie na Starym Mieście i na Kazimierzu pośred-
nio pokazują mankament tego podejścia badawczego – w zdecydowanej większo-
ści Ukraińcy tam nie mieszkają, ale pracują – w sektorze hotelarsko-turystycznym 
i gastronomicznym (jest to personel dyskotek, barów, restauracji i hoteli, pracujący 
do późnych godzin nocnych).

Tezę tę potwierdza również mapa dzienna, ukazująca główne obszary aktyw-
ności ekonomicznej (pracy) (zob. rysunek 29). Mimo o wiele większego rozprosze-
nia niż w przypadku mapy nocnej, widać także znaczące zagęszczenie Ukraińców 
na Starym Mieście, co pośrednio poskazuje, jak ważni są ci pracownicy dla całej 

Rysunek 29. Strefa dzienna (pracy) Ukraińców w Krakowie

Źródło: Selectivv 2019.
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branży turystycznej i gastronomicznej. Należy pamiętać, że koncentracja aktyw-
ności dziennej wiąże się nie tylko z pracą, ale i z edukacją, o czym świadczą strefy 
wokół kampusu UJ na Ruczaju, AGH (między ulicami Czarnowiejską, Reymonta 
i Alejami Trzech Wieszczów), Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 
czy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego przy ul. Herlinga-Gru-
dzińskiego.

1.8. Podsumowanie

Niniejszy rozdział nakreślił szczegółowy obraz aktualnej populacji imigrantów 
w Krakowie, ukazując liczebność tej społeczności oraz istotne cechy demograficz-
ne i społeczno-ekonomiczne. Przedstawiono w nim dane na temat cudzoziemców 
przebywających w naszym mieście: na podstawie zróżnicowanych źródeł danych 
administracyjnych (m.in.: rejestrów osób legalizujących pobyt na terenie Polski – 
pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, danych o zameldowaniu 
stałym i czasowym z Urzędu Miasta Krakowa, rejestrów osób ewidencjonowanych 
w ZUS oraz informacji o dzieciach imigranckich zarejestrowanych w placówkach 
edukacyjnych), a także przy wykorzystaniu danych big data, pochodzących od 
użytkowników smartfonów. Co bardzo istotne, rozdział ukazał również za pomo-
cą zróżnicowanych danych rozmieszczenie przestrzenne imigrantów w Krakowie, 
m.in. największe ich skupiska pod względem miejsca zamieszkania oraz dziennej 
aktywności w przestrzeni miejskiej. Podjęta została również próba oceny jakości 
istniejących źródeł danych, a w zakończeniu książki na podstawie tej analizy zapre-
zentowano wybrane propozycje dotyczące ulepszenia metod gromadzenia danych 
na temat imigrantów w Krakowie.

W pierwszym rozdziale książki przedstawiliśmy również pokrótce to, jak 
istotną rolę ogrywają cudzoziemcy w systemie edukacji, od poziomu przedszkol-
nego aż do akademickiego, oraz w gospodarce Krakowa. Wskazaliśmy m.in. te 
placówki edukacyjne, w których aktualnie najczęściej możemy się zetknąć z obco-
krajowcami, oraz te branże gospodarki, w których bez wsparcia przybyszów nie 
udałoby się realizować zamierzonych zadań. W kolejnych dwu rozdziałach bar-
dziej szczegółowo przeanalizujemy wybrane aspekty imigracji, skupiając się nade 
wszystko na cudzoziemcach na uczelniach krakowskich oraz na przedsiębiorczo-
ści imigranckiej.

Podsumowanie
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ROZDZIAŁ 2

CUDZOZIEMCY NA UCZELNIACH KRAKOWSKICH

2.1. Wprowadzenie

Procesy migracyjne od wieków wpływały na tworzenie wyjątkowej tkanki spo-
łecznej Krakowa, a migranci z daleka i bliska w znaczący sposób przyczyniali się 
do rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego miasta. Obcokrajowcy od 
początku istnienia miasta stanowili jego nieodzowną część i współtworzyli jego 
wyjątkowy charakter. Należeli zarówno do elit dworu królewskiego, jak i niższych 
warstw społecznych. To m.in. średniowieczne osadnictwo niemieckie i późniejsze 
migracje żydowskie odcisnęły swój niepowtarzalny ślad na mieście (Wyrozumski 
1992, 2010; Piskorski 2001; Kiryk 2013). Magnesem przyciągającym zagranicznych 
studentów i wykładowców do miasta była również jedna z najstarszych uczelni 
europejskich – założony w 1364 roku Uniwersytet Jagielloński.

Jednak nie tylko migracje zagraniczne miały znaczący wpływ na rozwój i cha-
rakter Krakowa, ale również te krajowe. Jedna z najbardziej dynamicznych nastąpiła 
po II wojnie światowej, gdy w rezultacie decyzji o budowie kombinatu metalur-
gicznego na obrzeżach miasta w Krakowie powstał nie tylko największy miejski 
zakład przemysłowy i jedna z największych hut w Polsce, ale również nowa dziel-
nica – Nowa Huta. W rezultacie jej powstania populacja miasta wzrosła z około 
ćwierć miliona w przededniu II wojny światowej do 750 tys. w momencie upadku 
komunizmu pół wieku później (USKrK 2018: 13).

Współczesny Kraków kontynuuje swoje wielowiekowe tradycje – jest miejscem 
spotkania wielu kultur i religii, bardzo często wybieranym przez obcokrajowców 
nie tylko jako cel podróży turystycznych, ale również na miasto do zamieszkania. 
Rokrocznie coraz liczniejsza grupa cudzoziemców znajduje w Krakowie korzystne 
warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, a także pracy i nauki. W ni-
niejszej książce szczegółowo omówimy sytuację zagranicznych studentów i wykła-
dowców na krakowskich uczelniach wyższych.

Ten rozdział ma charakter wstępny i eksploracyjny w takim sensie, że na pod-
stawie badań własnych i źródeł, które w nim przedstawiamy, omawia bardzo obszer-
ny temat. W szeroki sposób traktuje o problematyce cudzoziemców na krakowskich 
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uczelniach, zarysowując główne problemy badawcze. Opracowanie bazuje na da-
nych ilościowych i jakościowych zgromadzonych latem i jesienią 2019 roku oraz 
na nieopublikowanych lub częściowo opublikowanych danych tematycznych ze-
branych przez autorów we wcześniejszym miesiącach i latach. Dzięki pomocy Pana 
Wiceprezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga, a także takich instytucji jak 
Biuro Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia oraz Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu 
Miasta Krakowa, administracji wielu uczelni, biura krakowskich sekcji Erasmus 
Student Network i studenckich samorządów uczelnianych, udało nam się dotrzeć 
do wielu dokumentów i rozmówców. Mimo rozwiniętej na uczelniach sprawoz-
dawczości nie wszystkie dane okazały się wystarczająco porównywalne. Odbyliśmy 
też rozmowy z przedstawicielami działów dydaktyki, biurami współpracy między-
narodowej, a także biurami rekrutacji we wszystkich uczelniach poza Akademią 
Sztuk Teatralnych (AST), gdzie nie było w ciągu ostatnich dwóch lat żadnych „re-
gularnych” studentów zagranicznych. Rozmowy umożliwiły nam zebranie dodat-
kowych danych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, dotyczących procesów 
rekrutacji, relacji między studentami polskimi a zagranicznymi, działań uczelni 
zmierzających do integracji studentów zagranicznych1.

Zagadnienie integracji studentów zagranicznych ukazujemy również na pod-
stawie danych ilościowych zgromadzonych w pierwszej połowie 2017 roku (między 
styczniem i majem) za pomocą ankiety przeprowadzanej na niepublicznej uczelni 
cieszącej się największą popularnością wśród studentów zagranicznych w Krakowie, 
a w szczególności tych przybyłych z Ukrainy – Krakowskiej Akademii im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego (AFM). Badanie na AFM przeprowadzono z użyciem 
papierowego kwestionariusza wywiadu składającego się z 52 pytań (w większości 
zamkniętych) na próbie 90 studentów dobranych metodą kuli śniegowej. Miało 
ono charakter głównie eksploracyjny. Jego celem było zidentyfikowanie podsta-
wowej charakterystyki społeczności studentów ukraińskich na tej uczelni, a także 
ich potrzeb i problemów związanych z integracją Polsce. Rezultaty tych badań są 
omawiane w różnych częściach rozdziału, ale przede wszystkim w podrozdziale 
Integracja studentów zagranicznych w Krakowie. Naszą ambicją nie jest generali-
zacja wyników tego badania na całą społeczność studencką w naszym mieście, 
ale potraktowanie AFM jako ważnego studium przypadku. Jednocześnie należy 
wspomnieć, że istotnym ograniczeniem tego badania był wybór próby i w związ-
ku z tym – chociaż próba obejmowała znaczną część Ukraińców studiujących na 
AFM – nie jest ona w pełni reprezentatywna, a zatem wyniki badania powinny być 
interpretowane z konieczną ostrożnością.

W niniejszym rozdziale odwołujemy się również do wybranych prac na te-
mat imigrantów w polskiej przestrzeni miejskiej i regionalnej. Dzięki wsparciu 

1  Indywidualnym rozmówcom dziękujemy na końcu książki.
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wolontariuszek Liubov Senchuk i Mahdaleny Lomanovskiej uzyskaliśmy też peł-
niejszy wgląd w rosyjskojęzyczny portal VKontaktie, na którym promują się nie-
które krakowskie uczelnie, a także w wybrane aspekty nieformalnej kultury stu-
dentów zagranicznych w Krakowie.

Jeśli chodzi o zagranicznych pracowników naukowych mieszkających w Kra-
kowie, to odwołujemy się do wyników badań terenowych prowadzonych przede 
wszystkim w latach 2015–2017 (por. Mucha i Łuczaj 2013, 2017a, 2017b, 2018). 
W pracach tych przedstawiona jest też metodologia tamtych badań, opierająca 
się na trzech głównych typach źródeł: stronach internetowych poszczególnych 
krakowskich uczelni, dokumentach ministerialnych (zwłaszcza z 2012 roku), do-
kumentach uczelni oraz wywiadach pogłębionych z zagranicznymi naukowcami.

W pierwszym podrozdziale (po niniejszym wprowadzeniu) piszemy o migra-
cjach „jako takich” i w szczególności o migracjach akademickich i o ich indywidu-
alnych i kulturowych konsekwencjach. Analizujemy w nim również skalę współ-
czesnych migracji studenckich i główne czynniki mające decydujące znaczenie dla 
wyboru miejsca studiów poza granicami kraju. Nawiązujemy w nim do istniejącej 
literatury przedmiotu, zagranicznej i polskiej. W kolejnym – opisujemy, w jaki spo-
sób kształtowała się dynamika migracji studenckich w Polsce przed 1989 rokiem 
i w następnych latach. W trzecim – ukazujemy studentów zagranicznych w Pol-
sce i Krakowie, posługując się najnowszymi danymi statystycznymi oraz danymi 
zdobytymi podczas badań terenowych. Przedstawiamy tam m.in. dane dotyczące 
liczebności obcokrajowców na poszczególnych uczelniach Krakowa w roku aka-
demickim 2018/2019. W czwartym – omawiamy sposoby rekrutowania studentów 
zagranicznych przez krakowskie uczelnie. W piątym – szczegółowo analizujemy 
na przykładzie ukraińskich słuchaczy AFM problematykę integracji cudzoziem-
skich studentów. W kolejnym – omawiamy niektóre z form wsparcia procesów 
integracji i opieki nad studentami zagranicznymi w Krakowie. W siódmym – pi-
szemy o miejscach zamieszkania studentów zagranicznych, a w kolejnym – zajmu-
jemy się pracą zarobkową studentów i absolwentów cudzoziemskich w Krakowie. 
W przedostatnim podrozdziale omawiamy różne aspekty nieformalnych praktyk 
kulturowych studentów obcokrajowców. W ostatnim – w zwarty sposób, głównie 
na podstawie istniejących już analiz, przedstawiamy cudzoziemców pracujących 
w latach 2015–2017 w krakowskim ośrodku akademickim.

2.2. Mobilność międzynarodowa, migracje akademickie

Przez migracje rozumiemy „takie fakty świadomie zamierzonych przemieszczeń 
przestrzennych ludności, które wynikają ze zmiany miejsca zamieszkania lub po-
bytu i dokonują się pomiędzy jednostkami osiedlowymi w ramach granic jedno-
stek terytorialnych kraju, państwa lub też wykraczają poza jego granice polityczne” 
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(Slany 1995: 22). Interesuje nas tutaj to drugie zjawisko, a więc migracje między-
narodowe, a wśród nich – imigracja do Polski (a zwłaszcza do Krakowa) z innych 
krajów. Chodzi nam o „imigrację akademicką”, a więc przyjazdy i pobyty studentów 
i pracowników naukowych. Pomijamy edukacyjne wyjazdy Polaków.

Wybitny badacz migracji okresu międzywojennego Robert E. Park pisał, że 
wszelkie migracje, choć wywołują napięcia, są czynnikiem postępu, gdyż naru-
szają rutynę ugruntowanych zwyczajów, uwalniają energię, która wcześniej była 
kontrolowana przez zwyczaje i tradycję (1928: 881). Podobne poglądy dominują 
i dziś wśród badaczy migracji akademickich. Uważają oni, że mimo wszystkich 
problemów generowanych przez tę mobilność (a będziemy się zajmowali również 
i nimi), zapewniają one uczestnikom szansę na pokazanie ich dotychczasowej 
pracy w nowych kontekstach kulturowych, pozwalają na wyzwalanie ich sił twór-
czych (Bauder 2012). Stąd często w literaturze przedmiotowej określa się je mia-
nem „mobilności wiedzy i talentów” (Solimano 2008), a zagranicznych studentów 
i akademików traktuje jako „migrantów pożądanych”, o których zabiegają nie tylko 
państwa wysoko rozwinięte, ale również rozwijające się (King i Findlay 2012: 263).

Generowana przez imigrację różnorodność etniczna ma wielorakie aspekty, 
również koszty, które trzeba ponosić. Wzmaga ona różnorodność kulturową, a ta 
z kolei silnie stymuluje nowatorskie w danym miejscu sposoby myślenia, innowa-
cje technologiczne, a co za tym idzie wzrost gospodarczy i dochody mieszkańców 
(zarówno „tubylców”, jak i imigrantów), gdyż w danym regionie pojawiają się 
osoby z rozmaitymi (komplementarnymi wobec standardowych i dotąd dominu-
jących) uzdolnieniami i kwalifikacjami, z odmiennym spojrzeniem na wzory ży-
cia społecznego, gospodarkę i kulturę (Damelang i Haas 2012). Richard Floryda, 
jeden z wielu badaczy „miast kreatywnych” i „miast globalnych”, wskazywał, że 
odmienność etniczna i kulturowa jest często sama w sobie czynnikiem przyciąga-
jącym pracowników badanych przez niego przemysłów kreatywnych. Stosowany 
przez badacza tzw. współczynnik tygla narodów to jeden z czterech komponen-
tów współczynnika tolerancji, przyczyniającego się do innowacyjności (2010: 15, 
18, 223, 260–263). W Polsce pozytywny wpływ różnorodności na rozwój gospo-
darczy podkreślali m.in. badacze Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu 
Warszawskiego. W sprawozdaniu z badań przeprowadzonych w Unii Europejskiej 
w latach 2003–2008, czytamy:

[…] większy udział imigrantów w regionach miał pozytywny – choć słaby – wpływ na re-
gionalne PKB per capita. Korzyści ekonomiczne z imigracji […] są tłumaczone większym 
poziomem kapitału ludzkiego (zróżnicowanym wykształceniem, większym zakresem umie-
jętności) i wynikającej z tego wyższej produktywności pracy w regionach zamieszkiwanych 
zarówno przez ludność miejscową, jak i imigrantów. To sugeruje ponadto, że imigracja 
wpływa pozytywnie na średni poziom płac […]. Bogatsze są te regiony UE, w których do-
minuje liczbowo kilka grup imigrantów pochodzących z jednego makroregionu (Toruń-
czyk-Ruiz 2012).

Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich
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Jednak zdaniem innych ciemniejsza strona imigracji nie może być lekce -
ważona. Koszty wynikają na przykład z trudności w porozumiewaniu się różnych 
grup, z tworzenia się enklaw etnicznych, izolacji kulturowej społeczności lokalnych 
i związanej z nią niechęci (i braku potrzeby w codziennym życiu) migrantów do 
włączania się do dominującej kultury i struktury społecznej. Imigracja wyzwala też 
często lęki ze strony ludności rodzimej danego obszaru, która – jakiekolwiek by były 
tego realne powody i ich uzasadnienie – może subiektywnie obawiać się o miej-
sca pracy i o tradycyjną integralność kulturową regionu (Damelang i Haas 2012).

Robert Putnam, badający w Stanach Zjednoczonych wpływ różnorodności et-
nicznej na spójność społeczną oraz poziom zaufania społecznego, zauważył, że nawet 
jeśli w długiej perspektywie czasowej imigracja i różnorodność etniczna są korzystne 
z punktu widzenia rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego, to w krót-
kim okresie mogą prowadzić do zmniejszania solidarności społecznej i kapitału 
społecznego. Jego dane z USA sugerują, że w dzielnicach zróżnicowanych etnicznie 
mieszkańcy mają tendencję do „zamykania się” na swoich sąsiadów, a w rezultacie 
niższe jest zaufanie społeczne oraz rzadziej można zaobserwować przypadki współ-
pracy społeczności i altruizmu (Putnam 2007). Natomiast Peter T. Dinesen i Kim M. 
Sønderskov, którzy dokonali przeglądu najnowszej literatury na temat zróżnicowania 
etnicznego i zaufania społecznego, pokazują, że choć istnieją oznaki negatywnego 
związku między tymi zjawiskami, to są one zależne od analizowanego kontekstu 
krajowego, jednostki analizy oraz uwarunkowania wpływów moderujących (2018).

Przejdźmy do migracji akademickich. Jak zauważają Adrian Furnham i Ste-
phen Buchner, edukacja międzykulturowa (oparta właśnie na migracjach) nie jest 
zjawiskiem nowym ani wyjątkowym – studiowanie w obcym kraju jest tak stare 
jak spisana historia. Uczeni ci dają przykłady ze starożytnych Indii, średniowiecz-
nych Chin i średniowiecznej Europy (1982: 161–162). Nam szczególnie bliska jest 
ta ostatnia. Programy polskiej szkoły podstawowej podają przykłady wybitnych 
Polaków czasów średniowiecza i odrodzenia, studiujących na zachodnioeuropej-
skich uniwersytetach. Znane są tzw. grand tours – podróże, które odbywali młodzi 
arystokraci i zamożni intelektualiści europejscy (w tym polscy), w celu zdobycia 
wiedzy o świecie i kulturze, poszerzenia swoich horyzontów myślowych, wyro-
bienia gustu artystycznego i nabrania dobrych manier. Ten zwyczaj, choć opisany 
najwcześniej we Włoszech, pochodzi zapewne z Anglii. Był szczególnie popularny 
w drugiej połowie XVII wieku i w ciągu całego wieku XVIII. Jego kontynuacją jest 
tzw. gap year, o którym piszemy dalej w tym tekście. Wielki rozwój i demokratyza-
cja międzynarodowej wymiany studentów pojawiły się jednak dopiero po II wojnie 
światowej. Głównym celem było promowanie wzajemnego zrozumienia i między-
narodowego pokoju. Z europejskiego punktu widzenia szczególnie ważny jest uru-
chomiony w 1987 roku program Erasmus (funkcjonujący pod różnymi szczegóło-
wymi nazwami), w którym Polska uczestniczy od 1998 roku. Według najnowszych 
danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcje Narodowej Agencji 
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Programu Erasmus+, w roku akademickim 2016/2017 z Polski wyjechało w celu 
realizacji części studiów lub odbycia praktyki 15 311 studentów. W tym czasie do 
Polski przybyło w tym samym celu ponad 16 tys. studentów zagranicznych, wśród 
których najliczniejszą grupę stanowili studenci z Turcji (4 203), Hiszpanii (3 599), 
Francji (1 480) i Włoch (1 430) (FRSE 2019). W przypadku Turków jednym z istot-
nych czynników wyboru Polski jako miejsca odbywania części studiów lub praktyk 
studenckich były względy ekonomiczne, aczkolwiek nie bez znaczenia okazały się 
również takie aspekty jak „ogólna atmosfera akceptacji” (Pędziwiatr 2012a, 2015).

Jeśli patrzymy na społeczno-ekonomiczną strukturę („stratyfikację”) strumieni 
migracyjnych, to studentów zalicza się często do zbiorowości ulokowanej między 
przemieszczającymi się wysoko wykształconymi i dobrze sytuowanymi „elitami” 
a „masami” pracowników nisko wykwalifikowanych. Chodzi więc o „migran-
tów środka skali” (middling migrants). Do migrantów „środka skali” należą prze-
mieszczający się pracownicy o „średnich” kwalifikacjach – pielęgniarki, technicy, 
nauczyciele (por. np. Rutten i Verstappen 2014; Loacker i Śliwa 2016). Niektórzy 
badacze zaliczają do tej pośredniej kategorii również młodych ludzi (pochodzących 
zarówno z krajów zamożnych, jak i z niezamożnych) przebywających tymczasowo 
za granicą w ramach rocznej przerwy w studiach (gap year), podczas której po-
dróżują lub pracują, młodych absolwentów uczelni, którzy za granicą podejmują 
dobrowolnie tymczasowe prace w zawodzie lub nawet poniżej swoich kwalifikacji, 
aby poznać świat, zdobyć przyjaciół, „dojrzeć i sprawdzić się” w światach obcych 
kultur, „uciec” na jakiś czas spod bezpośredniej kontroli rodzicielskiej, ukształtować 
swoją osobowość i zarobić na dalsze podróże. Migrujący studenci, w szczególności 
ci, którzy nie uczestniczą w danym okresie w pełnym cyklu kształcenia, bywają też 
badani w kategoriach „migracji stylów życia” – lifestyle migration (por. np. Spalding 
2013; Benson i Osbaldison 2016).

Badacze migracyjni zwracają również uwagę na istotny aspekt klasowy mię-
dzynarodowej mobilności studentów. Europejscy studenci z rodzin o niskich do-
chodach znacznie rzadziej korzystają z możliwości studiowania za granicą niż ci, 
których rodzice mają wyższe dochody. Kluczowymi czynnikami są tutaj uprzed-
nie doświadczenie międzynarodowe oraz lepsza znajomość języków obcych, które 
sytuują studentów z rodzin z klasy średniej i wyższej w uprzywilejowanej pozycji. 
W ten sposób międzynarodowa mobilność studencka pozwala klasom średnim 
i wyższym na podtrzymywanie swojej pozycji w strukturze społecznej i jej repro-
dukcję (King i Findlay 2012: 266).

W ostatnich dziesięcioleciach migracje akademickie rozwijają się gwałtow-
nie na całym świecie. Odzwierciedla to nie tylko rozwój i popularyzację szkol-
nictwa wyższego, ale także globalizację gospodarek i społeczeństw. Podczas gdy 
w 1975 roku na świecie było 0,8 mln studentów międzynarodowych, w 2012 roku 
było ich już 4,5 mln, a w kolejnych latach ich liczba w dalszym ciągu rosła (OECD 
2013). Jak pokazują najnowsze statystyki UNESCO, w końcu 2017 roku na świecie 
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było 5,3 mln studentów, którzy uczyli się poza granicami kraju macierzystego (ta-
bela 12). Najliczniejsza grupa studentów pochodziła z państw o średnim poziomie 
dochodów, a najmniej studentów migrowało z krajów najbiedniejszych. Tego typu 
mobilność studencka jest ściśle powiązana z zależnościami globalnymi i oznacza 
najczęściej wyjazdy z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych, 
a o wiele rzadziej jest to ruch w odwrotnym kierunku. Jeśli rozpatrujemy to zja-
wisko pod względem regionów świata, to zauważymy, że najwięcej studentów za-
granicznych pochodziło z regionu Azji Wschodniej i Pacyfiku. W 2017 roku było 
to ponad 1,4 mln studentów. Ponad dwie trzecie z nich to studenci z Chin uczący 
się m.in. w USA (321 tys.), Australii (128 tys.), Wielkiej Brytanii (96 tys.) i Japonii 
(79 tys.). Innym światowym liderem migracji studenckich są Indie. W 2012 roku 
za granicą studiowało 189 tys. Indusów (Pędziwiatr i Kugiel 2015), a pięć lat póź-
niej było ich już 332 tys. Podobnie jak Chińczycy, Indusi najczęściej podejmowali 
w 2017 roku studia zagraniczne w USA (142 tys.) i Australii (52 tys.). Kolejnymi 
pod względem popularności krajami migracji studenckich z Indii były Kanada 
(32 tys.) i Wielka Brytania (16 tys.) (UNESCO 2019). Wielu spośród przedstawicieli 
najnowszej diaspory indyjskiej i chińskiej zaczynało swój pobyt w USA, Australii 
i Kanadzie lub w państwach Unii Europejskiej właśnie jako studenci.

Tabela 12. Studenci, którzy podjęli studia za granicą (2013–2017) – obraz globalny 
(regiony pochodzenia studentów)

2013 2014 2015 2016 2017

Świat 4 230 955 4 495 169 4 786 191 5 091 893 5 309 240

Kraje arabskie 355 880 406 758 441 624 483 942 486 752

Europa Środkowa i Wschodnia 419 226 429 050 441 784 451 489 453 646

Azja Środkowa 175 223 221 048 248 837 274 492 267 654

Azja Wschodnia i region Pacyfiku 1 170 774 1 228 886 1 297 553 1 372 188 1 442 182

Ameryka Łacińska i Karaiby 265 764 280 292 298 212 310 329 342 791

Ameryka Północna i Europa Zachodnia 653 373 671 962 692 628 719 926 745 722

Azja Południowa i Zachodnia 385 619 442 460 501 623 576 272 617 025

Afryka Subsaharyjska 308 992 340 776 364 610 383 340 383 559

Małe wyspy i państwa rozwijające się 98 201 99 164 100 282 103 919 105 125

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNESCO (2019).

Dwie grupy czynników mają decydujące znaczenie w wyborze miejsca stu-
diów poza granicami kraju. Pierwsze są bezpośrednio powiązane ze sferą eduka-
cji, natomiast drugie dotyczą szerszych ram społeczno-polityczno-gospodarczych, 
w których przebiegają tego typu procesy migracyjne. Wśród najważniejszych uwa-
runkowań wchodzących do pierwszej i drugiej grupy, którym chcielibyśmy poświę-
cić chwilę uwagi, są: a) język nauczania i życia, b) reputacja i jakość szkolnictwa 
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wyższego w kraju i jego programów nauczania w języku angielskim, c) koszty 
utrzymania i czesne, d) dostępność pożyczek i stypendiów, e) polityka imigracyj-
na, a w szczególności reżim wizowy, f) możliwości rynku pracy – siła gospodarki 
kraju i g) obecność społeczności diasporycznej.

Jedne z kluczowych czynników wchodzących w skład pierwszej grupy to język 
nauczania oraz język społeczeństwa przyjmującego. To m.in. z tego powodu ponad 
80% studentów z Indii wybiera uniwersytety w krajach anglojęzycznych lub studia 
w krajach, gdzie programy anglojęzyczne są mocno ugruntowane (np. w Niemczech 
czy Szwecji). W Polsce w latach 2007–2014 doszło do potrojenia liczby programów 
studiów w językach obcych (wśród których ponad 90% jest prowadzona w języku 
angielskim) – z 175 do 536 programów (Study in Poland 2014: 47). W kolejnych 
latach ta oferta była w dalszym ciągu poszerzana, a towarzyszył jej wzrost liczby 
zagranicznych wykładowców w polskich uczelniach. Jeśli w 2007 roku w kraju 
było ponad 1,5 tys. osób tego typu, to według najnowszych danych aktualnie na 
uczelniach polskich zatrudnionych jest 2,1 tys. zagranicznych nauczycieli akade-
mickich (GUS 2019a).

Innym nie mniej istotnym czynnikiem z grupy edukacyjnych, mającym wpływ 
na kierunki międzynarodowych migracji studentów, jest reputacja i jakość szkolnic-
twa wyższego w danym kraju i jego programów w języku angielskim. Tutaj ważną 
rolę odgrywają m.in. międzynarodowe rankingi uczelni. Na przykład na tzw. liście 
szanghajskiej, rankingu najlepszych uczelni na świecie, w pierwszej pięćsetce jest 
36 uniwersytetów brytyjskich, 30 niemieckich i jedynie dwa uniwersytety polskie: 
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (ShanghaiRanking 2019). Repu-
tacja szkolnictwa wyższego danego kraju jest też często powiązana z jego kondycją 
gospodarczą i flagowymi przedsiębiorstwami. Firmy międzynarodowe pochodzące 
z danego kraju są w tym wymiarze bardzo istotnym materiałem promocyjnym. 
Poza tym w kształtowaniu wizerunków studiów wyższych w danym kraju ważną 
rolę odgrywają instytucje promujące jego kulturę poza granicami kraju (np. British 
Council, Goethe-Institut czy Cervantes Institute).

Nie mniej istotne są koszty studiów, czyli czesne i utrzymanie. To jeden z wy-
miarów, w których polska oferta edukacyjna posiada znaczące przewagi konkuren-
cyjne. Ceny czesnego za studia w Polsce są na ogół znacząco niższe niż w krajach 
Europy Zachodniej, USA czy Kanadzie. Dodatkowo, mniejsze wydatki na życie 
(wynajem mieszkania, żywność i transport) sprawiają, że całościowy koszt studiów 
w Polsce jest nierzadko znacząco niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej, 
co ma szczególnie ważne znaczenie dla mniej zamożnych rodziców, finansujących 
studia zagraniczne swoich dzieci. Ten czynnik z kolei ma mniejsze znaczenie, gdy 
studenci jednocześnie uczą się i pracują, a więc sami finansują swoje studia.

Dostępność stypendiów oraz kredytów studenckich to ważny czynnik, który 
może przyciągać studentów zagranicznych do danego kraju i ogólnie stymulować 
wzrost mobilności akademickiej. Najlepszy tego przykładem jest wyżej wspomniany 
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program Erasmus. Szacuje się, że do 2014 roku, czyli w ciągu 27 lat jego istnienia, 
uczestniczyło w nim ponad 3,3 mln Europejczyków oraz ponad 4 tys. instytucji 
uniwersyteckich z 31 krajów (European Commission 2014). Najnowszy raport 
Komisji Europejskiej ze stycznia 2019 roku podaje z kolei, że do końca 2017 roku, 
czyli dokładnie 30 lat od utworzenia programu wymiany studenckiej, 9 mln osób 
uzyskało możliwość studiowania lub odbycia praktyki poza granicami kraju w ra-
mach Erasmus+ (European Commission 2019).

Badania prowadzone wśród studentów z Indii migrujących do krajów Europy 
Zachodniej pokazały natomiast, że aktywna polityka państw i zachęty finansowe 
odgrywają ważną rolę w zwiększaniu atrakcyjności ich oferty szkolnictwa wyższe-
go. Shahana Mukharjee i Rupa Chanda twierdzą na przykład, że działania takich 
instytucji jak Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD (w przypadku 
Niemiec) i Campus France (w przypadku Francji) przyczyniły się do podniesienia 
świadomości na temat możliwości studiowania w tych krajach wśród młodych 
Indusów, a w następstwie większego napływu indyjskich studentów na niemiec-
kie i francuskie uniwersytety (Mukharjee i Chanda 2012). Programy stypendialne 
skierowane do obcokrajowców to instrument promocji nie tylko szkolnictwa, ale 
również danego kraju. Z tego instrumentu korzystają zarówno najbogatsze, jak 
i również mniej zamożne kraje świata. Na przykład Węgry w 2013 roku uruchomiły 
specjalny program 200 stypendiów dla studentów z Indii. Śladem Węgier i krajów 
Europy Zachodniej w ostatnich latach zmierza również Polska. Wspieranie wymia-
ny akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału 
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego to jeden z najważniejszych celów Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), utworzonej w lipcu 2017 roku. W roku 
akademickim 2017–2018, według zestawienia udostępnionego autorom przez 
NAWA, 783 zagranicznych studentów było beneficjentami trzech programów sty-
pendialnych NAWA: im. gen. Władysława Andersa2, im. Ignacego Łukasiewicza3 

2  Program im. gen. Andersa umożliwia osobom polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) 
i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce. O udział w programie mogą się 
ubiegać osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, 
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 
Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, 
Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki. 
Więcej informacji o programie – na stronie https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/pro-
gram-im-gen-andersa [pobrano 10.11.2019].

3  Celem programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie rozwoju społecz-
no-gospodarczego krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Europy i Azji Centralnej) przez 
podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści 
programu im. I. Łukasiewicza są rekrutowani w pierwszej kolejności z następujących państw: Ango-
la, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, 
Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam. Więcej informacji na temat tego programu: https://
nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza [po-
brano 10.11.2019].
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oraz im. Stefana Banacha4. Najliczniejsze grupy stypendystów tych programów 
w roku akademickim 2017–2018 studiowały na Uniwersytecie Warszawskim 
(148 osoby), w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (100), na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim (84) i w Politechnice Wrocławskiej (68). W ostatnim roku aka-
demickim (2018–2019) z programów stypendialnych NAWA dla cudzoziemców 
skorzystało natomiast 766 osób, a wśród nich najwięcej studentów Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (92 osoby), Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej (67) i Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej (62). Pożyczki studenckie, popu-
larne w świecie anglosaskim, są trudno dostępne dla obcokrajowców w Polsce i nie 
są popularną metodą finansowania przez nich edukacji.

Warunki przyjazdu do danego państwa w znaczący sposób wpływają na 
procesy migracyjne, w tym również na napływ osób, które chcą tam przyjechać 
na studia. Jeśli istnieją tylko niewielkie bariery formalne w przyjeździe do kraju 
i można je łatwo pokonać, to wówczas w sprzyjających warunkach ekonomicz-
nych można się spodziewać znacznego napływu imigrantów do państwa o lepszej 
sytuacji ekonomicznej. Ten rodzaj mobilności można zaobserwować na przykład 
między Polską a Ukrainą. Jednym z efektów atrakcyjności ekonomicznej Polski 
i minimalnych barier wjazdu do kraju jest m.in. znaczna liczba studentów ukra-
ińskich na polskich uczelniach, o których szerzej powiemy poniżej. Warunki 
wjazdu do Polski dla obywateli Indii są znacznie bardziej rygorystyczne i dlate-
go przybycie do naszego kraju indyjskich studentów jest mniej prawdopodob-
ne. Jednym z kluczowych czynników regulujących napływ Indusów oraz innych 
Azjatów do Polski jest krajowa polityka imigracyjna, a zwłaszcza reżim wizowy. 
Jak pokazali Patryk Kugiel i Konrad Pędziwiatr w analizie napływu Indusów do 
Polski do 2014 roku, istnieje wyraźna korelacja między krajową polityką wizową 
a wielkością napływu Indusów do Polski. Liczba przyjazdów obywateli indyjskich 
do Polski dynamicznie rosła po przystąpieniu Polski do UE (w 2004 roku), aż 
do momentu wejścia Polski do strefy Schengen pod koniec 2007 roku (Kugiel 
i Pędziwiatr 2014: 20). W Polsce brakuje jednak nie tylko korzystnej polityki wi-
zowej dla migrantów edukacyjnych – co wynika częściowo również z przepisów 
strefy Schengen – ale również ogólnej polityki imigracyjnej (Pędziwiatr 2019a). 
Jednym z pierwszych ważnych kroków w tym kierunku była zmiana prawa mi-
gracyjnego (od maja 2014 roku), która ułatwia zagranicznym absolwentom 

4  Program stypendialny im. Stefana Banacha ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodar-
czego krajów rozwijających się przez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli państw 
Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jest on wspólną ini-
cjatywą polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, 
realizowaną w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Więcej informacji na temat programu 
na stronie https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-ba-
nacha [pobrano 10.11.2019].
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polskich uczelni legalne zamieszkanie w Polsce i poszukiwanie pracy przez rok 
po ukończeniu studiów.

Wyżej wspomniana zmiana prawa migracyjnego jest jednym z pozytywnych 
sygnałów dostosowania regulacji do rosnącej liczby tych studentów zagranicznych 
na polskich uczelniach, którzy chcą przedłużyć pobyt w Polsce po ukończeniu stu-
diów, znaleźć pracę i ewentualnie zamieszkać w naszym kraju na dłużej. W celu 
przyciągnięcia większej liczby studentów i wysoko wykwalifikowanych migrantów 
ważne jest również usprawnienie współpracy międzyrządowej w zakresie wzajem-
nego uznawania dyplomów akademickich. Im mniej problemów będą mieli za-
graniczni studenci, akademicy oraz inni imigranci z uznaniem swoich dyplomów 
i kwalifikacji w Polsce, tym chętniej będą ją wybierali jako cel migracji.

Podobnie jak w przypadku innych typów mobilności międzynarodowej mi-
gracje studentów i akademików są również napędzane przez czynniki ekonomicz-
ne. Jedną z istotnych przyczyn migracji studentów z Chin i Indii do takich krajów 
jak USA, Wielka Brytania, Australia czy Kanada, oprócz wyżej wymienionych, 
są również szerokie możliwości znalezienia pracy podczas studiów lub po ich za-
kończeniu. Jak zauważył indyjski biznesmen i specjalista IT mieszkający w Polsce, 
z którym w 2015 roku rozmawiali Pędziwiatr i Kugiel: „Indusi są tam, gdzie są pie-
niądze” (Pędziwiatr i Kugiel 2015: 208). Znaczący wzrost liczby Indusów w Polsce 
w ostatnich latach – w tym na polskich uczelniach: z 318 osób w roku akademickim 
2013/2014 do 3 571 w minionym roku akademickim, czyli zaledwie pięć lat później 
(GUS 2019: 162) – jest częściowo związany z rozwojem gospodarczym naszego 
kraju oraz łatwością znalezienia pracy w trakcie studiów lub po ich zakończeniu. 
Jak ujawniają artykuły prasowe, część obywateli Indii przebywających w Polsce 
na wizach studenckich podejmuje naukę w instytucjach edukacyjnych o niskiej 
renomie i znaczną część swojego czasu poświęca na pracę zarobkową, np. w Uber 
Eats lub Uber (Fritz 2019; Szostak 2019).

Wreszcie ostatnim ważnym czynnikiem przyciągającym studentów zagra-
nicznych do danego kraju może być obecność dobrze ugruntowanej społeczno-
ści diasporycznej. Taka społeczność, z jednej strony, może odgrywać rolę agencji 
promującej dany kraj przyjmujący oraz jego uczelnie, a z drugiej strony – pełnić 
funkcje kontrolne i opiekuńcze wobec młodych imigrantów, którzy zdecydowali się 
na studia za granicą. Społeczność diasporyczna ułatwia studentom przybyłym zza 
granicy nabycie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania w danym państwie, 
a także pomaga im przystosować się do nowego kontekstu społeczno-kulturowego. 
Im większy jest rozmiar takiej społeczności i jej zamożność, tym większą pomoc 
może zaoferować zagranicznym studentom i akademikom w kraju przyjmującym 
i tym silniejszy ma wpływ na kraj wysyłający.
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2.3. Dynamika migracji akademickich do Polski

Imigracja na studia jest obok emigracji studenckich istotnym elementem polskie-
go życia akademickiego w ciągu ostatnich dekad, a także ważnym przedmiotem 
badań naukowych (m.in. Nowicka i Łodziński 1993; Stefańska 2006; Żołędowski 
2010; Hut i Jaroszewska 2011; Kawczyńska-Butrym 2014; Pędziwiatr 2012a; An-
drejuk 2013; Pędziwiatr 2014; Brzozowski i Pędziwiatr 2015; Pędziwiatr i Kugiel 
2015). Mimo znacznego wzrostu liczby studentów zza granicy w Polsce w ostat-
nich latach poziom internacjonalizacji uczelni krajowych w tym zakresie pozostaje 
ograniczony, w szczególności w porównaniu z poziomem osiąganym przez inne 
państwa zrzeszone w OECD. Na przykład w 2013 roku średnia OECD wynosiła 
7%, a Polska nieznacznie ponad 1% (OECD 2013).

Wiemy dość dużo o imigracji akademickiej okresu PRL. Nawiązujemy tu 
głównie do syntez zawartych w kilku wcześniejszych opracowaniach (por. Nowic-
ka i Łodziński 1993; Mucha 2000; Żołędowski 2010; Mucha i Łuczaj 2018) i do 
danych urzędowych, w tym statystycznych. Pomijamy studentów letnich „kursów 
polonijnych”. Po II wojnie światowej Polska wraz z innymi krajami odpowiedziała 
na apel ONZ o udzielenie pomocy edukacyjnej krajom rozwijającym się, w tym 
krajom Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, i rozpoczęła kształcenie kadr na 
warunkach pełnego stypendium rządu polskiego. Jego pierwszymi beneficjenta-
mi na początku lat 50. byli studenci z „bratnich” krajów komunistycznych – Chin 
i Wietnamu. Jednak już pod koniec tego dziesięciolecia do PRL zaczęli przyby-
wać pierwsi stypendyści z krajów muzułmańskich – Syrii, Jemenu i Iraku, a nawet 
z Indonezji. W następnych dekadach podpisywane były kolejne umowy między-
rządowe, co sprawiło, że liczba studentów muzułmańskich systematycznie wzra-
stała (zob. tabela 13). Ich rekrutację prowadziły Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Zrzeszenie Studentów Polskich oraz 
zaprzyjaźnione ze strukturami państwowymi organizacje społeczno-polityczne, 
np. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, lub instytucje parapaństwowe, np. PZPR 
(Gasztold-Seń 2012).

Od 1968 roku liczba cudzoziemców studiujących w Polsce stanowiła około 1% 
wszystkich studentów w kraju. Wskaźnik ten jednak stale rósł już od połowy lat 50. 
W połowie lat 80. Polska wciąż jednak zajmowała ostatnie miejsce pod względem 
liczby kształconych obcokrajowców, nawet licząc tylko kraje socjalistyczne. Od 
1952 roku działa, wciąż bardzo ważne w kontekście naszej książki, Studium Języka 
Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim. Dziś takich polskich 
instytucji jest znacznie więcej, również w Krakowie. W 1971 roku było w Polsce 
około 3 700 zagranicznych studentów, po dziesięciu latach – 3 200, w 1985 roku – 
5 400, pięć lat później – 7 080. Szczególnie dynamiczny był wzrost liczby studen-
tów pochodzących z tzw. Trzeciego Świata. O ile w 1971 roku stanowili oni około 
30% ogółu, to w 1990 roku już dwie trzecie. Około 10% całego zbioru studentów 
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zagranicznych w 1990 roku stanowili „studenci polonijni”. W 1971 roku 4% obco-
krajowców studiowało w Polsce na własny (lub swoich rządów) koszt, a po dwudzie-
stu latach tak zwana „odpłatność dewizowa” (opłaty wnoszone za studia w Polsce) 
dotyczyła 26% studentów. Obcokrajowcy kształceni byli głównie na kierunkach 
technicznych (około 45%) i medycznych (około 30%), a 15% na „kierunkach uni-
wersyteckich” (por. Masłowski 1990: 65–66; Łodziński 1993: 88–91; Mucha 2000; 
Żołędowski 2010: 544–558).

Jedną z najliczniejszych grup obcokrajowców, którzy zdobyli dyplomy pol-
skich uczelni w latach 70. i 80., stanowili mieszkańcy krajów Bliskiego Wschodu 
i Afryki. Ogółem w latach 1950–2000 z powodzeniem ukończyło w Polsce studia 
872 obywateli Iraku, 778 Syrii, 423 Nigerii, 311 Sudanu, 290 Jemenu, 188 Jordanii 
i 125 Tunezji. Najczęściej kończyli oni studia medyczne, biznesowe, administra-
cyjne lub humanistyczne (Chilczuk 2001).

W 1985 roku w gronie 35 krajów europejskich oraz USA i Kanady Polska 
wciąż była na ostatnim miejscu pod względem udziału studentów zagranicznych 
w ogólnej liczbie słuchaczy wyższych uczelni. W końcu lat 80. awansowała nieco, 
ale z ostatniego na czwarte miejsce wśród krajów socjalistycznych. Podobnie jak 
do innych krajów socjalistycznych, do Polski przybywali z Trzeciego Świata naj-
słabsi kandydaci.

Tabela 13. Liczba zagranicznych absolwentów polskich uczelni (A) i liczba państw, 
z których pochodzili (K) w latach 1950–2000

Lata
Kontynenty

1950–1960 1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000

A K A K A K A K A K

Europa 120 8 471 8 1137 9 577 14 3229 34

Azja 338 2 266 6 1314 15 1220 20 1764 35

Afryka – – 211 6 393 13 725 35 1145 45

Ameryka Północna 
i Południowa – – 53 1 81 8 316 19 418 17

Australia – – – – – – 2 1 4 1

Ogółem 458 10 1001 21 2925 45 2840 89 6560 132

Wg GUS i MEN 550 1617 3916 3133 6560

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Chilczuk 2001.

W ogólnej liczbie zagranicznych absolwentów polskich uczelni okresu komu-
nistycznego osoby z krajów muzułmańskich bez wątpienia stanowiły naj większą 
grupę. Przybierając perspektywę regionalną, należy wszakże wspomnieć, że w PRL 
studiowało mniej studentów zagranicznych (w tym arabskich) niż w innych kra-
jach bloku sowieckiego. Jak wskazuje Przemysław Gasztold-Seń, w 1982 roku 
w Rumunii kształciło się około 3,5 tys. studentów z samej tylko Syrii – w tym 
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samym czasie w Polsce uczyła się podobna liczba żaków, ale ze wszystkich krajów 
arabskich. Zdaniem historyka IPN-u ograniczona była również – w porównaniu 
z innymi krajami socjalistycznymi – pomoc stypendialna dla arabskich partii 
komunistycznych. W 1984 roku PRL przyjęła tylko pięciu stypendystów Irackiej 
Partii Komunistycznej, podczas gdy Bułgaria: 45 osób, a Węgry i Czechosłowacja, 
odpowiednio, 35 i 16 (Gasztold-Seń 2012: 42–59).

Po 1989 roku liczba obcokrajowców przybywających do Polski w celach eduka-
cyjnych znacząco się podniosła: z nieco ponad 3 tys. w 1990 roku do ponad 10 tys. 
w 2005 roku. W kolejnych latach popularność Polski jako celu migracji akademic-
kich w dalszym ciągu wzrastała. W roku akademickim 2018/2019 padł rekord: na 
studiach w Polsce zarejestrowano 78 259 studentów zagranicznych (GUS 2019). 
Poniżej omówimy szerzej te najnowsze trendy migracji studenckich z perspekty-
wy kraju i Krakowa. Oprócz cudzoziemców zapisanych na studia stacjonarne lub 
niestacjonarne do Polski przyjeżdża również rokrocznie coraz liczniejsza grupa 
studentów z Erasmusa (od momentu gdy Polska przystąpiła do tego programu 
w 1998 roku). Tylko w 2016 roku na polskich uczelniach przebywało ponad 16 tys. 
obcokrajowców, którzy przybyli do Polski jako studenci wymiany Erasmus. Pra-
wie 14 tys. z nich przyjechało na studia, a nieco ponad 2 tys. – na praktyki (FRSE 
2019). Jednocześnie prawie 25 tys. młodych Polaków wyjechało za granicę, podej-
mując studia na uczelniach zagranicznych, w tym przede wszystkim w Wielkiej 
Brytanii (6,5 tys. studentów), Niemczech (4,7 tys.) i Francji (1,6 tys.) (UNESCO 
2019). Według najnowszych danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w roku 
akademickim 2016/2017 10 tys. Polaków wyjechało w ramach programu Erasmus 
na studia, a 5 tys. na praktyki (FRSE 2019).

Brakuje danych na temat skali pozostawania zagranicznych absolwentów w Pol-
sce w odniesieniu do okresu, o którym w tej chwili piszemy, jak również do okre-
su późniejszego. W przypadku wielu innych krajów takie dane istnieją. Jak pisał 
Cezary Żołędowski:

Według danych brytyjskich po 6 miesiącach od zakończenia studiów pracowało na tere-
nie tego kraju 27 proc. zagranicznych absolwentów, w Stanach Zjednoczonych w 5 lat po 
zakończeniu studiów przebywało około połowy doktorantów nauk ścisłych i inżynieryj-
nych z lat 1992–2001. Według szacunków kanadyjskich odsetek studentów zagranicznych 
niewracających do kraju pochodzenia wynosi 15–20 proc., a według danych z Norwegii – 
9 proc. w przypadku studentów z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 18 proc. 
w przypadku studentów spoza tego obszaru. Jednocześnie statystyki Chin stwierdzają, że 
z grupy chińskich studentów zagranicznych uczelni z lat 1978–1999 nie wróciło do kraju 
¾ osób (2010: 25).

Choć sytuacja migracyjna Polski zmieniła się bardzo radykalnie od 2004 roku, 
czyli wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, a potem od 2014 roku, 
czyli aneksji Krymu przez Rosję i rosyjskiej okupacji części Ukrainy, krótko 
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przypomnimy tutaj trendy w imigracji studentów do Polski, jakie zarysowały się 
po 1988 roku. Popatrzmy najpierw na dostępne dane z pierwszej dekady transfor-
macji systemowej. W roku akademickim 1996/1997 studiowało w Polsce 8 296 cu-
dzoziemców, w tym 818 z Afryki, 1 827 z Azji, 165 z Ameryk i Australii oraz 1 652 
z Europy. Studenci polonijni stanowili niecałe 50% całości imigracji akademickiej. 
Większość z nich pochodziła z Europy Wschodniej i z poradzieckich krajów Azji. 
Stypendia rządu polskiego otrzymywało 4 522 studentów zagranicznych, a 1 120 
studiowało na zasadach „odpłatności dewizowej”. Dla porównania przypomnijmy, 
że w roku akademickim 1993/1994 w USA studiowało 80 tys. cudzoziemców, we 
Francji – 56 tys., w Wielkiej Brytanii – 52 tys., we Włoszech – 38 tys. Podobnie jak 
kilkadziesiąt lat wcześniej, studenci zagraniczni stanowili w Polsce niecały jeden 
procent wszystkich studentów, podczas gdy w USA – 7%, we Francji – 9%, w An-
glii – 5%, a we Włoszech – 4% (por. Mucha 2000).

Jak podaje Cezary Żołędowski, w 2004 roku (dane przedakcesyjne) odsetek 
obcokrajowców w ogólnej liczbie osób studiujących w Polsce wyniósł około 0,5%. 
Studiujący tu cudzoziemcy stanowili około 0,3% ogółu studentów kształcących się 
poza krajami pochodzenia. Pod koniec dekady wartość wskaźnika wzrosła dwu-
krotnie, dzięki napływowi studentów zagranicznych do Polski (2010: 47).

W następnej dekadzie struktura imigracji edukacyjnych do Polski niewiele się 
zmieniła. Według Joanny Koniecznej-Sałamatin,

[…] studenci obcokrajowcy stanowią w Polsce bardzo niewielki odsetek osób zdobywają-
cych wykształcenie na poziomie wyższym. Odsetek ten jest niski nawet w porównaniu do 
sytuacji krajów znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju ekonomiczno-społecz-
nego: w 2010 roku, gdy w Polsce obcokrajowcy stanowili 0,9% studentów, na Węgrzech 
wskaźnik ten wynosił 4%, a na Słowacji 3,4%. Wyprzedziły nas także takie niewielkie kraje, 
jak Estonia (1,8%) i Słowenia (1,7%) (2015: 78).

Cezary Żołędowski pisze, że już w 2007 roku udział studentów zagranicznych 
w ogólnej liczbie osób studiujących w Republice Czeskiej „przekroczył 8 proc., 
a zatem osiągnął pułap dziesięciokrotnie wyższy niż w Polsce” (2010: 31). Rafał 
Trzciński podaje dane bardziej dla Polski optymistyczne. Od roku akademickiego 
2005/2006 do roku 2014/2015 nastąpił tutaj wzrost liczby zagranicznych studentów 
z 10 do 46 tys. Od roku 2007/2008 do roku 2014/2015 wzrost odsetka (związany 
nie tylko ze zwiększeniem się liczby zagranicznych studentów, ale i spadkiem licz-
by polskich studentów) był znaczny: z 0,6% do 3,1%. Około połowę zagranicznych 
studentów stanowili Ukraińcy. W 2013 roku w Warszawie było 10,8 tys. cudzo-
ziemskich studentów, w Krakowie – 4,3 tys., w Lublinie – 3,1 tys., a we Wrocła-
wiu – 2,9 tys. (2015: 176–179). Opierając się na wyliczeniach Eurostatu, Paweł 
Kaczmarczyk podaje nieco inne dane i zwraca uwagę na kolejne interesujące nas 
aspekty migracji edukacyjnych. „Choć liczba zagranicznych studentów rośnie 
w ciągu minionych kilku lat […]. W roku 2012 udział zagranicznych studentów 
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w całkowitej liczbie studentów zapisanych w polskich instytucjach trzeciego po-
ziomu studiów wynosił 1,3%” (2015: 39). Jak widać, ten udział praktycznie tylko 
nieznacznie się zmieniał od wielu dekad. Raport Study in Poland z 2018 roku po-
daje podobne liczby i ujawnia zbieżne trendy do tych, o których pisaliśmy powyżej. 
O ile w roku akademickim 2000/2001 studiowało w Polsce 6 563 cudzoziemców, 
w roku 2004/2005 (akcesja Polski do Unii Europejskiej) – 10 092, to w roku aka-
demickim 2017/2018 było ich 72 743 (Study in Poland 2018: 13).

Przejdźmy teraz do migracji pracowników naukowych. Z punktu widzenia 
czysto liczbowego są one nieliczne. Zaliczyć je można do względnie rzadko (choć 
coraz częściej) analizowanych przez badaczy migracji kadr wysoko kwalifikowa-
nych (highly skilled migrants – HSM). Mamy tu do czynienia z rosnącą literaturą 
na temat „pojawiania się nowych «globalnych elit» […] charakteryzujących się 
bezprecedensowo mobilnymi i kosmopolitycznymi stylami życia” (Favel, Feldblum 
i Smith 2006). Dla tej kategorii osób migracje nie są na ogół kwestią życiowej ko-
nieczności, lecz w znacznie większej mierze – wyboru. Granice państwowe i reżimy 
graniczne nie są dla nich na ogół wielką barierą. Migracje tej zbiorowości związane 
są z tworzeniem i podtrzymywaniem szczególnej kultury produkowania wiedzy 
naukowej, opartej na osobistych kontaktach i interakcjach typu „twarzą w twarz”, 
budujących „milczący” (tacit) wymiar tej wiedzy, związany głównie z kontaktami 
z innymi, pracującymi nad czymś nowym, uczonymi. Międzynarodowo mobilni 
uczeni kumulują przede wszystkim kapitał „zbiorowy” (rozumiany jako sieci spo-
łeczne) i kapitał kulturowy (rozumiany jako wiedza i umiejętności). Ich migracja 
do bogatszych ośrodków naukowych ma na celu nie tylko zwiększenie własnych 
dochodów – mają na względzie przede wszystkim potencjalne zasoby, które moż-
na przeznaczyć na sfinansowanie badań (por. np. Ivancheva i Gourova 2011). Są 
też jednak profesorowie migrujący do uczelni o niskim prestiżu, ulokowanych 
w krajach rozwijających się, niezarabiający tam bardzo dobrze. Powodami mogą 
być brak odpowiedniej pracy w krajach pochodzenia albo dążenie do rozwoju 
własnej kariery naukowej przez badania naukowe w docelowym miejscu migracji 
i zdobycie międzynarodowego doświadczenia dydaktycznego (por. np. Kim 2015).

Wspominaliśmy wyżej o ciemnej stronie migracji z punktu widzenia spójności 
społecznej i zaufania społecznego, w szczególności analizowanych krótkotermi-
nowo. Przydatne jest tu również pojęcie „drenażu mózgów” (brain drain). Polega 
on „na tym, że ludzie o wysokim poziomie umiejętności, kwalifikacji czy kompe-
tencji opuszczają swoje kraje i emigrują. Ważnym przypadkiem drenażu mózgów 
jest sytuacja, w której studenci z krajów rozwijających się, uczący się w krajach 
rozwiniętych, decydują się na to, aby nie wracać do domu po ukończeniu studiów” 
(Baruch, Budhwar i Khatri 2007: 99). Ten termin powstał w 1963 roku i odnosił 
się wówczas do emigracji uczonych i inżynierów z Wielkiej Brytanii do Stanów 
Zjednoczonych (Hart 2007: 44). Intensyfikacja procesów określanych jako globa-
lizacja, transmigracje i transnarodowość, przesuwanie centrów nauki i technologii 
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przyniosły nowe koncepcje i pojęcia. Mimo oczywistej niesymetryczności wymiany 
związanej z migracjami wprowadzono pojęcia „przepływ talentów” (talent flow), 
„pozyskiwanie mózgów” (brain gain), a także „krążenie mózgów” (brain circula-
tion) (por. np. Baruch, Budhwa i Khatri 2007). Zdaniem Bohdana Jałowieckiego 
i Grzegorza Gorzelaka (2004), o ile procesy drenażu mózgów są zasadniczo spon-
taniczne, to pozyskiwanie mózgów ma na ogół charakter zorganizowany – przy 
pomocy programów rządowych, firm rekrutacyjnych bądź prowadzonych przez 
instytucje pozarządowe, na przykład fundacje.

Wspominaliśmy już o studentach niechętnie wracających do krajów pochodze-
nia. Sprawa powrotów i niechęci do nich dotyczy też uczonych. Niektórzy z nich 
jednak wracają, co często przyczynia się do rozwoju nauki i przemysłu opartego 
na nowych technologiach w krajach ojczystych. Dotyczy to na przykład Indii. Na 
ogół jednak reemigranci spotykają się w swych ojczyznach z rozmaitymi trudno-
ściami. Ich przykłady i systemowe powody zostały bardzo dobrze opisane przez 
portugalskich badaczy tej problematyki (por. np. Delicado 2010; Fontes 2007). Wie-
lu badanych naukowców w ogóle nie rozważało powrotu do kraju pochodzenia, 
przynajmniej w najbliższej przyszłości. Ci, którzy rozważają powrót, byli przeko-
nani, że w kraju nie ma odpowiednich miejsc pracy dla osób z ich kwalifikacjami. 
Im ludzie nauki są starsi i mają wyższe stanowiska tam, gdzie żyją i pracują, tym 
mniejsza jest ich chęć powrotu bądź wyższe oczekiwania wobec potencjalnego 
nowego miejsca pracy w kraju ojczystym. Spośród niewielu relatywnie młodych 
osób, które faktycznie wróciły do Portugalii, część była (podczas pobytu za grani-
cą) na czymś w rodzaju bezpłatnego urlopu, a więc miejsca pracy w kraju na nich 
czekały, a wśród pozostałych tylko mniejszość była zadowolona z nowo podjętej 
pracy w Portugalii.

2.4.  Studenci zagraniczni w Polsce i Krakowie w świetle 
najnowszych danych statystycznych

Polskie uczelnie wyższe przeszły głęboką transformację od czasu upadku komuni-
zmu, wprowadzenia gospodarki rynkowej oraz demokratyzacji systemu polityczne-
go. Ich rozkwit w ostatnich 30 latach wiąże się nade wszystko z upowszechnieniem 
się szkolnictwa wyższego w społeczeństwie polskim oraz częściowo również z ich 
umiędzynarodowieniem. Rewolucja w edukacji na poziomie wyższym, która miała 
miejsce podczas ostatnich dekad, jest najbardziej widoczna wtedy, kiedy porów-
na się współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym5 rok po upadku 
„żelaznej kurtyny” oraz prawie trzy dekady później. W 1990 roku plasował się on 

5  Współczynnik ten określa relację liczby osób uczących się (stan z 31 grudnia danego roku) na 
tym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan z 31 grudnia danego roku) 
w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania (19–24 lata).
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na poziomie prawie 13%, obecnie wynosi ponad 46%, a przed dekadą dochodził 
nawet do 54% (GUS 2014: 30, 2019a: 15–16). Od roku akademickiego 2005/2006, 
kiedy to w Polsce studiowała rekordowa liczba osób: 1 953 800, liczba studentów 
systematycznie maleje. Jest to przede wszystkim związane z końcem wyżu demo-
graficznego. W minionym roku akademickim słuchaczy na studiach było w Polsce 
1 230 200 (zob. rysunek 30).

Spadkowi ogólnej liczby studentów w ostatniej dekadzie towarzyszył również 
spadek liczby placówek niepublicznych oferujących edukację na poziomie wyż-
szym: z 328 w 2010 roku do 230 w ostatnim roku. Te, które się utrzymały pomimo 
niżu demograficznego, zdołały się uratować między innym dzięki zwiększonej re-
krutacji studentów zagranicznych. Liczba obcokrajowców na polskich uczelniach 
wzrosła z nieco ponad 10 tys. w roku akademickim 2005/2006 do 78 259 obco-
krajowców w roku akademickim 2018/2019. Rok wcześniej było ich natomiast 
72 743 (GUS 2019).

Rysunek 30. Liczba wszystkich studentów na uczelniach w Polsce (łącznie 
z obcokrajowcami – kolor niebieski) oraz liczba studentów zagranicznych 
na uczelniach w Polsce (kolor pomarańczowy)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2014, 2019a).

Wzmożony napływ studentów zagranicznych do Polski przyczynia się również 
do rosnącej internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Jednocześnie nie-
którzy specjaliści zwracają uwagę na to, że internacjonalizacja ta następuje w sposób 
„dziki”, m.in. przez namnażanie liczby zagranicznych studentów bez względu na 
ich przygotowanie do rozpoczęcia nauki na uniwersytecie czy też na ich zdolno-
ści intelektualne. To z kolei może doprowadzić do późniejszego pogorszenia się 
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jakości nauczania oraz działalności naukowej uczelni (Study in Poland 2014: 6). 
Ten rodzaj umiędzynarodowienia jest coraz częściej łączony ze wzrastającą liczbą 
przede wszystkim ukraińskich studentów na polskich uczelniach i ich demogra-
ficzną „ukrainizacją” (tamże: 27–29). Mimo że termin ten, wykorzystany w ra-
porcie Study in Poland, został użyty w sposób opisowy i nienormatywny, to jego 
użycie jest słusznie krytykowane przez niektórych badaczy, m.in. ze względu na 
pejoratywny kontekst historyczny oraz niski poziom internacjonalizacji polskiej 
edukacji wyższej (Matyja i in. 2015: 81).

Jak pokazują najnowsze dane GUS, choć liczba studentów ukraińskich na 
polskich uczelniach wciąż rośnie (z 37,8 tys. w roku akademickim 2017/2018 do 
39,2 tys. w 2018/2019), to tempo przyrostu zdecydowanie wyhamowało, a ich udział 
procentowy w całej populacji studentów zagranicznych w Polsce w ostatnich la-
tach spadł: w roku akademickim 2015/2016 studenci z Ukrainy stanowili 53,6% 
wszystkich studentów cudzoziemców w Polsce (GUS 2016), a aktualnie stanowią 
już 50,1% (rysunek 31). Inne liczne grupy studentów zagranicznych studiujące 
w Polsce w roku akademickim 2018/2019 pochodziły z Białorusi (9,3% wszystkich 
studentów), Indii (4,6%), Hiszpanii (2,7%), Turcji (2,5%) i Czech (2,1%). Jedną 
z grup narodowych, które szczególnie dynamicznie rozwijały się ostatnich latach, 
są wcześniej wspomniani obywatele Indii. Największym powodzeniem wśród stu-
dentów zagranicznych w Polsce cieszyły się w ostatnich latach kierunki związane 
z biznesem i administracją, które studiowało 22,2 tys. osób, nauki społeczne – 
11 tys. osób oraz medyczne – 10,1 tys. osób (GUS 2019a: 22).

Rysunek 31. Studenci cudzoziemcy wg kraju obywatelstwa w Krakowie w roku 
akademickim 2018/2019 (dane w proc.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (2019a).
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Po 1988 roku liczba uczelni wyższych w Krakowie, podobnie jak w innych czę-
ściach kraju, najpierw szybko się zwiększała, a po przejściu wyżu demograficznego 
i zaspokojeniu zwiększonego popytu na edukację na poziomie uniwersyteckim za-
częła maleć. Zmieniała się też ich struktura organizacyjna, a w przypadku uczelni 
prywatnych – również struktura własności. Informacje statystyczne na temat kra-
kowskich uczelni zbiera Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji 
(WSPiMI) Urzędu Miasta Krakowa (UMK). Nie wszystkie uczelnie udostępniają 
takie dane Miastu, a wiele informacji jest niekompletnych i niepełnych, dlatego 
też w niniejszym opracowaniu odwołujemy się do różnych danych rejestrowych 
(m.in. UMK, GUS i USKrk) oraz informacji zgromadzonych podczas badań tere-
nowych prowadzonych w lecie i na jesieni 2019 roku. Nierzadko pozyskane dane 
rejestrowe nie potwierdzały się w konfrontacji z danymi zgromadzonymi podczas 
badań terenowych, a czasem w zestawieniach statystycznych zupełnie brakowało 
informacji, które udało się nam uzupełnić w bezpośrednim kontakcie z uczelniami. 
W poniższych opracowaniach nie bierzemy pod uwagę zagranicznych słuchaczy 
studiów podyplomowych. Nie podajemy również liczb dotyczących słuchaczy roz-
maitych studiów przygotowawczych, z których jednym z najprężniej i najowocniej 
działających jest Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakow-
skiej6. Zgodnie z rozporządzeniami i obecnie obowiązującą (od 1 października 
2018 roku) „Ustawą 2.0” (Ustawa z dnia 20 lipca 2018… 2018) nie są oni w Polsce 
traktowani jako studenci. Nie podajemy również liczby uczestników innych niż 
Erasmus+ programów (w szczególności dwustronnej krótkoterminowej wymiany 
akademickiej). Programy takiej dwustronnej wymiany mają miejsce między kil-
koma krakowskimi uczelniami a uczelniami różnych krajów Europy, Azji i innych 
części świata. Cudzoziemscy studenci przyjeżdżają z krajów partnerskich na ogół 
na kilka tygodni. Podobnie nie bierzemy pod uwagę studentów zagranicznych bio-
rących udział w krótkoterminowych programach stypendialnych dla obcokrajow-
ców, fundowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, o których 
wspominaliśmy powyżej.

W ostatnich latach w Krakowie, tak jak w innych częściach kraju, systematycz-
nie spada liczba studentów. Jeszcze w roku akademickim 2015/2016 na krakowskich 
uczelniach studiowało prawie 179 tys. osób (łącznie z obcokrajowcami), a w mi-
nionym roku akademickim było ich o prawie 30 tys. mniej (rysunek 32). Mimo 
to Kraków, a wraz z nim województwo małopolskie, wciąż pozostaje drugim pod 
względem liczby studentów (po województwie mazowieckim i Warszawie) ośrod-
kiem akademickim w Polsce. W roku akademickim 2018/2019 w mieście studiowa-
ło prawie 151 tys. osób (łącznie z cudzoziemcami) na ponad 20 uczelniach wyższych 

6  Na temat komunikacji międzykulturowej słuchaczy MCK PK istnieje interesujące opracowanie, 
koncentrujące się na ich identyfikacji społeczno-kulturowej oraz samoocenie ogólnych kompetencji 
do tej komunikacji (por. Majcher-Legawiec 2018). Podobnie jak inne wielkie uczelnie, PK uczestniczy 
w kilku programach wymiany dwustronnej. 
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lub w którymś z krakowskich wyższych seminariów duchownych (np. Archi diecezji 
Krakowskiej, franciszkanów lub Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie). Tylko 
nieznacznie, w porównaniu z rokiem akademickim 2015/2016, spadła liczba na-
uczycieli akademickich (wśród których jest również coraz więcej obcokrajowców). 
Przed trzema laty było ich 12 399, w minionym roku akademickim (2018/2019) – 
11 833.

Rysunek 32. Liczba wszystkich studentów na uczelniach w Krakowie (łącznie 
z obcokrajowcami)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USKrK, GUS i UMK (2019).

Jednocześnie, tak jak w całym kraju, z roku na rok wzrasta liczba studentów 
cudzoziemców, którzy podejmują studia na jednej z małopolskich uczelni. Jak 
wspominaliśmy w rozdziale poprzednim, w roku akademickim 2013/2014 w Ma-
łopolsce było 4 481 studentów zagranicznych, co stanowiło 2,4% wszystkich osób 
uczących się na uczelniach regionu (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 219). Dwa 
lata później, czyli w roku akademickim 2015/2016, w Małopolsce studiowało już 
7,3 tys. cudzoziemców, tj. o 1,3 tys. (o 22,0%) więcej niż rok wcześniej. W roku 
akademickim 2018/2019 w województwie małopolskim tych studentów było pra-
wie 8,5 tys., z czego 8,2 tys. uczęszczało na zajęcia w jednej z uczelni krakowskich 
(zob. tabela 14).

Większość obcokrajowców studiuje w Krakowie i województwie małopol-
skim na uczelniach publicznych. Tylko nieliczni zagraniczni studenci w Krakowie 
wybierają tryb niestacjonarny, a zdecydowana większość (7 738 osób) preferuje 
stacjonarny. Cudzoziemcy studiujący w Krakowie pochodzą z ponad 110 krajów 
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świata, ale zdecydowanie najwięcej z nich przybyło na studia z Ukrainy. Jak wspo-
minaliśmy w poprzednim rozdziale, według szacunków Małopolskiego Obserwa-
torium Rozwoju Regionalnego Ukraińcy stanowili ponad 65% obcokrajowców, 
którzy w ostatnich latach podjęli studia na jednej z krakowskich uczelni. Poniżej 
pokażemy, że najliczniejsza grupa studiuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, gdzie stanowią oni 80% wszystkich studentów zagranicz-
nych. Inne liczne grupy obcokrajowców studiujących na uczelniach krakowskich 
pochodzą z Białorusi i Norwegii (około 5% każda) oraz Hiszpanii (Łobodzińska 
i Górniak 2019: 30–31).

Największa grupa cudzoziemców studiowała w minionym roku akademickim 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Łącznie na najstarszej uczelni w kraju i Collegium 
Medicum UJ kształciło się prawie 3 tys. obcokrajowców. Zdecydowana większość 
z nich to kobiety (64%) i osoby na studiach stacjonarnych. Na drugiej pod wzglę-
dem liczby obcokrajowców uczelni w Krakowie i pierwszej pod względem procen-
towego udziału studentów zagranicznych w całej populacji studenckiej, czyli AFM, 
struktura płciowa kształtowała się bardzo podobnie do tej na UJ. Kobiety stanowiły 
63% obcokrajowców studiujących w minionym roku akademickim (2018/2019) 
na AFM i tak jak na UJ tylko nieliczni cudzoziemscy słuchacze tej największej 
uczelni niepublicznej w mieście i regionie mają zajęcia w trybie niestacjonarnym. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który jeszcze przed dwoma laty (w roku 
akademickim 2016/2017) miał 1 270 studiujących tu obcokrajowców, w ostatnich 
latach w ramach dostosowywania się do nowych zasad finansowania uczelni pu-
blicznych w kraju zdecydowanie ograniczył nabór nie tylko krajowych studentów, 
ale również studentów zagranicznych. W minionym roku akademickim na tej uczel-
ni studiowało o prawie 300 obcokrajowców mniej niż poprzednio, a wśród osób 
kształcących się większość stanowiły kobiety (56%). Na AGH, w przeciwieństwie 
do wyżej omawianych uczelni, kobiety stanowiły mniejszość (34%) wśród obco-
krajowców, którzy podjęli tu studia. Tego typu sytuacja z różnym natężeniem wy-
stępuje jeszcze w kilku innych uczelniach w Krakowie (np. PK, SAN, UR, WSZiB, 
UPJP2, AWF – szczegóły w tabeli 14).

Biorąc pod uwagę kraje pochodzenia studentów zagranicznych podejmują-
cych kształcenie w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński jest też najbardziej umię-
dzynarodowioną uczelnią w Krakowie. Studiują na nim osoby z prawie 90 krajów 
świata. Wysoce umiędzynarodowione w tym wymiarze są Politechnika Krakowska 
(49 krajów), UEK (47 krajów) oraz AGH (44 kraje) (Study in Poland 2018: 41). 
Warto zwrócić uwagę na to, że liczba studentów zagranicznych na każdej z anali-
zowanych uczelni nie rozkłada się w sposób równomierny na wszystkie oferowane 
kierunki studiów. Na przykład na UEK największą popularnością w ostatnich latach 
cieszyły się studia na Wydziale Zarządzania i Wydziale Ekonomii i Stosunków Mię-
dzynarodowych. W minionym roku akademickim (2018/2019) studiowało na nich 
ponad 80% obcokrajowców. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszyły 
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Tabela 14. Obcokrajowcy na studiach w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 
(kolejność wg wielkości populacji studentów zagranicznych)

Uczelnia

Na studiach

Ogółem W tym 
kobiety

Stacjonarne Niestacjonarne

Razem W tym 
kobiety Razem W tym 

kobiety

Uniwersytet Jagielloński (UJ) 2244 1508 2124 1426 120 82

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego (AFM) 1905 1209 1791 1126 114 83

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) 982 557 931 534 51 23

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
(UJ CM) 691 382 688 381 3 1

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie (AGH) 624 214 618 213 6 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej (UP) 383 284 359 264 24 20

Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki (PK) 346 122 332 121 14 1

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Wydział 
Nauk Stosowanych w Krakowie (SAN) 290 129 279 122 11 7

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie (UR) 141 66 137 65 4 1

Akademia Muzyczna w Krakowie (AM) 107 57 107 57 0 0

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie (WSZiB) 98 46 66 29 32 17

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
(UPJP2) 88 26 87 25 1 1

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie (ASP) 60 46 35 25 25 21

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa 
Tischnera w Krakowie (dalej: WSE) 59 40 41 25 18 15

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Bronisława Czecha w Krakowie (AWF) 55 25 54 24 1 1

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki 
w Krakowie (WSEI) 39 11 30 8 9 3

Akademia Ignatianum w Krakowie (AI) 35 27 31 23 4 4

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 
(KWSPZ) 33 28 11 8 22 20

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego 
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie 
(WSBiP)

19 3 17 2 2 1

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 
w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Krakowie 
(SWBJ)

2 0 0 0 2 0

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – Wydział 
Zamiejscowy w Krakowie (AWSB) 1 0 0 0 1 0

Ogółem Kraków 8202 4780 7738 4478 464 302

Ogółem Małopolska 8499 4932 7957 4582 542 350

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK, USKrk oraz GUS.
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się studia na wydziałach finansów i prawa, gospodarki i administracji publicznej 
czy towaroznawstwa. Podobne zróżnicowanie możemy zaobserwować na innych 
uczelniach, co skutkuje znacząco wyższym udziałem obcokrajowców w pewnych 
wybranych kierunkach studiów i może mieć istotny wpływ na przebieg procesu 
edukacyjnego. W poprzednim rozdziale wspomnieliśmy już o tym, że według ra-
portu Imigracja w województwie małopolskim, wydanego przez Małopolskie Ob-
serwatorium Rozwoju Regionalnego, 32% zagranicznych studentów studiowało 
w Krakowie biznes, administrację lub prawo, zaś 22% – nauki społeczne (por. Ło-
bodzińska i Górniak 2019: 30–31).

Na podstawie danych pochodzących z WSPiMI UMK możemy pokazać w tabeli 
15, na jakich poziomach kształcenia zdobywają dyplomy zagraniczni studenci w po-
szczególnych uczelniach. Ograniczymy się do największych uczelni w mieście i do 
studiów stacjonarnych. Tak jak we wcześniejszej tabeli, kolejność prezentowanych 
uczelni jest związana z wielkością populacji obcokrajowców, która na niej studiuje 
(od najliczniejszych do mniej licznych). Co ciekawe, UJ kształci ponad 1,5 raza 
tyle studentów magisterskich co licencjackich (i inżynierskich) oraz znaczną liczbę 
doktorantów. UR również kształci więcej zagranicznych magistrów niż licencja-
tów i inżynierów, ale liczby są tutaj znacznie mniejsze. Jeśli chodzi o kształcenie 
zagranicznych doktorantów, to w Krakowie faktycznie liczą się tylko trzy uczelnie: 
UJ, UEK i AGH (w tej kolejności). Różnice w liczbach między UJ a pozostałymi 
dwiema uczelniami są znaczące, na co ma wpływ m.in. wielkość analizowanych 
uczelni. UJ z Collegium Medicum miał w roku akademickim 2018/2019 wraz 
z obco krajowcami (lecz bez uczestników Erasmusa studiujących z reguły przez 
jeden semestr) 36 902 studentów, AGH – 23 909, a UEK – 14 956.

Tabela 15. Obcokrajowcy na uczelniach krakowskich wg typów studiów w roku 
akademickim 2018/2019

Uczelnia
Stopień studiów

licencjackie/inżynierskie magisterskie doktoranckie

UJ 953 1587 127

AFM 1404 382 0

UEK 573 282 49

AGH 329 289 37

UP 228 115 8

PK 238 49 4

UR 43 94 2

AI 26 9 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK, USKrk, GUS i badań własnych.
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Warto zwrócić uwagę również na najliczniejsze grupy narodowe wśród „regu-
larnych” studentów w poszczególnych uczelniach. Jak wspominaliśmy wyżej, oso-
by z Ukrainy stanowią zdecydowaną większość wśród studentów zagranicznych 
w Krakowie. Z wyjątkiem CM UJ, które w poniższej tabeli 16 jest zaprezentowane 
wspólnie z całym UJ, stanowią oni najliczniejszą grupę obcokrajowców w każdej 
z analizowanych uczelni w mieście. Poniższe zestawienie pokazuje również to, jak 
silnie obywatele Ukrainy dominują, szczególnie wśród słuchaczy zagranicznych na 
AFM, stanowiąc, jak pisaliśmy, 80% wszystkich cudzoziemskich studentów na tej 
uczelni. Co ciekawe, na żadnej z krakowskich uczelni, mimo znaczącego wzrostu 
w skali kraju, o czym wspominaliśmy wyżej, nie pojawiają się studenci z Indii jako 
liczna grupa obcokrajowców.

Tabela 16. Najliczniejsze narodowe grupy regularnych studentów cudzoziemskich na 
poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2018/2019 (kolejność uczelni w tabeli 
wynika z wielkości populacji studentów zagranicznych – jak w tabelach 14 i 15)

Uczelnia Kraj 1 Liczba 
studentów Kraj 2 Liczba  

studentów Kraj 3 Liczba  
studentów

UJ Ukraina 1 162 Norwegia 397 Białoruś 106

AFM Ukraina 1 540 Białoruś 20 Turcja 18

UEK Ukraina 781 Białoruś 65 Niemcy 13

AGH Ukraina 322 Białoruś 204 Hiszpania 75

UP Ukraina 286 Białoruś 35 Rosja 20

PK Ukraina 144 Białoruś 58 Angola 11

UR Ukraina 60 Słowacja 14 Białoruś 5

AM Ukraina 34 Chiny 28 Białoruś 6

WSZIB Ukraina 70 Algieria 3 Angola 3

UPJP2 Ukraina 38 Białoruś 14 Słowacja 9

ASP Ukraina 31 Białoruś 9 Rosja 5

WSE Ukraina 39 Białoruś 6 Włochy 2

AWF Ukraina 24 Białoruś 4 Czechy 4

AI Ukraina 16 Czechy 4 Białoruś, 
Słowacja 2

KWSPZ Ukraina 24 x x x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK, USKrk, GUS i badań własnych.

Bardzo istotne jest również przeanalizowanie udziału procentowego studentów 
zagranicznych w całej społeczności żaków największych krakowskich uczelni – 
tych liczących powyżej 5 tys. słuchaczy. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie 
dostrzec to, jak ważną rolę cudzoziemscy studenci odgrywają na głównych uni-
wersytetach publicznych miasta oraz największej uczelni niepublicznej, czyli AFM. 
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To na tej ostatniej uczelni udział słuchaczy zagranicznych w całkowitej liczbie 
studentów jest największy i znacząco różni się od sytuacji w innych krakowskich 
szkołach wyższych. W minionym roku akademickim (2018/2019) aż 26% wszyst-
kich studentów w AFM było obcokrajowcami, w głównej mierze pochodzącymi 
z Ukrainy. Warto również zwrócić uwagę na to, że ukraińscy studenci skupiają 
się na wybranych wydziałach, kierunkach i specjalnościach (zwłaszcza humani-
stycznych – w szczególności stosunkach międzynarodowych, turystyce i rekreacji, 
a także dziennikarstwie i komunikacji społecznej – por. Leśniak 2016), co ozna-
cza, że stosunek ich udziału w niektórych kierunkach studiów może być znacznie 
wyższy niż średnia ogólnouczelniana. Analizy przeprowadzane przed pięcioma 
laty pokazywały, że wówczas obcokrajowcy stanowili 16% wszystkich studentów 
AFM (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 219–220). Innymi słowy, w ciągu ostatnich 
lat udział obcokrajowców w społeczności studenckiej tej uczelni zwiększył się 
o 10%. Co ciekawe, zwiększył się on również na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie pomimo spadku liczby studentów zagranicznych. Przed pięcioma laty 
obcokrajowcy stanowili 4,6% wszystkich studentów uczelni, a w ostatnim roku – 
6,5% studentów. Było to związane przede wszystkim z restrukturyzacją uczelni 
i drastycznym obniżeniem przyjęć nowych studentów7, aby zbliżyć się do nowych 
wyznaczników MNiSW. W znaczny sposób wzrósł również wskaźnik internacjona-
lizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w roku akademickim 2013/2014 notował 
udział obcokrajowców na poziomie poniżej 4% (tamże). Aktualnie jest to prawie 
dwa razy tyle. Warto tutaj odrębnie spojrzeć na Collegium Medicum, szczególnie 
popularne wśród studentów skandynawskich (przede wszystkim z Norwegii), któ-
rzy po ukończeniu studiów najczęściej wyjeżdżają z Polski i nie podejmują tutaj 
pracy. Poziom udziału obcokrajowców w społeczności studentów tej uczelni jest 
znacząco wyższy niż na całym UJ i w ostatnim roku wynosił ponad 12,5%. Na 
innych dużych uczelniach publicznych Krakowa udział słuchaczy zagranicznych 
w całkowitej liczbie studentów był znacznie niższy i oscylował wokół 3% (zob. ry-
sunek 33). Jednym z interesujących przypadków uczelni publicznej, która posiada 
wysoką liczbę obcokrajowców w stosunku do wszystkich swoich studentów, jest 
Akademia Muzyczna w Krakowie. W roku akademickim 2018/2019 wśród 708 stu-
dentów uczelni 107 osób było cudzoziemcami, co czyni z Akademii Muzycznej 
najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię publiczną w Krakowie (na poziomie 
15,1%), przewyższającą o 2,5% Collegium Medicum UJ.

Oprócz obcokrajowców kształcących się na jednolitych studiach stacjonar-
nych i niestacjonarnych na prawie każdą uczelnię krakowską rokrocznie przybywa 
(przeważnie na jeden semestr, choć w wyjątkowych sytuacjach na dwa) od kilku 
do kilkudziesięciu, a w wypadku największych uczelni nawet kilkuset studentów 

7  Liczba studentów UEK spadła z ponad 20 tys. do poniżej 15 tys. w minionym roku akademic-
kim (2018/2019). 
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zagranicznych w ramach wymiany Erasmus+. Zgodnie z polskimi przepisami 
uczelnie zaliczają tych obcokrajowców do zbioru „regularnych” studentów zagra-
nicznych w sytuacji, gdy studiują oni w Polsce przez dwa semestry w ciągu jed-
nego roku akademickiego. Jeśli są oni obecni na uczelni przez jeden semestr (jak 
w zdecydowanej większości przypadków), to wówczas nie są uwzględniani w ze-
stawieniach studentów zagranicznych raportowanych przez uczelnie do Głównego 
Urzędu Statystycznego. Uważamy jednak, że ich obecność na krakowskich uczel-
niach oraz w mieście jest bardzo ważna, stąd też zostali uwzględnieni w niniejszym 
opracowaniu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (agencja zarządzająca wymianą 
w Polsce) dysponuje jedynie danymi sprzed kilku lat (cytowanymi powyżej), dla-
tego najnowsze informacje dotyczące roku akademickiego 2018/2019 zdobyliśmy 
najczęściej bezpośrednio na uczelniach. Kolejność uczelni w poniższym zestawieniu 
(tabela 17) jest powiązana z wielkością populacji uczestników wymiany studenc-
kiej Erasmus, którzy w roku akademickim 2018/2019 studiowali na danej uczelni. 
Można w nim zaobserwować, że liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających 
do krakowskich szkół wyższych jest ściśle powiązana z ich renomą i wielkością. 
Najliczniejsza grupa z programu Erasmus przybywa na Uniwersytet Jagielloński, 
który razem z Collegium Medicum miał w ostatnim roku akademickim prawie 
37 tys. studentów. W minionym roku akademickim 2018/2019 przyjął on prawie 
tysiąc uczestników wymiany studenckiej Erasmus. 24-tysięczna AGH przyjęła ich 
prawie o połowę mniej, a w następnej kolejności były: prawie 15-tysięczny UEK 
i prawie 13-tysięczna Politechnika Krakowska. Warto zwrócić uwagę na to, że 

Rysunek 33. Udział procentowy obcokrajowców w ogólnej liczbie studentów 
wybranych krakowskich uczelni w roku akademickim 2018/2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych USKrk, GUS i UMK.
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w Akademii Sztuk Pięknych, która ma tylko ponad tysiąc studentów, uczyło się 
78 uczestników Erasmusa, a prawie siedem razy większa Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przyjęła ich 62 (czyli o 16 studentów mniej).

Tabela 17. Liczba studentów przybyłych na uczelnie krakowskie w ramach programu 
Erasmus w roku akademickim 2018/2019

Uczelnia Liczba uczestników 
Erasmusa

Liczba wszystkich studentów uczelni 
(łącznie z cudzoziemcami)

UJ+UJ CM 943 36 902

AGH 471 23 909

UEK 363 14 956

PK 333 12 866

UP 165 11 655

UR 91 8 341

ASP 78 1 086

AFM 62 7 276

UPJP2 43 1 854

AWF 41 3 347

AI 38 3 171

WSE 21 1 253

WSZiB 16 2 593

AM 12 708

AST 1 180

Wszyscy uczestnicy Erasmusa 2678 x

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMK, USKrk, GUS i badań własnych.

Na koniec tej części pragniemy jeszcze zwrócić uwagę na to, skąd przybywają 
do Krakowa najliczniejsze grupy stypendystów Erasmusa. Na poziomie ogólno-
krajowym największą grupą studentów zagranicznych przybywających do Polski 
w ramach wymiany Erasmus+ są obywatele Turcji, a dopiero na drugim miejscu 
Hiszpanie (w roku akademickim 2016/2017 było ich, odpowiednio, 4 203 i 3 599 – 
por. FRSE 2019), wydaje się natomiast, że w Krakowie ta kolejność jest odwróco-
na. W poniższym zestawieniu (tabela 18), w którym o kolejności uczelni decydu-
je wielkość populacji uczestników Erasmusa wykazana we wcześniejszej tabeli, 
Hiszpanie są najliczniejszą grupą z nich na 11 spośród 15 analizowanych uczelni, 
wykazujących partycypowanie w tym programie. Wielu Turków z kolei przyjeżdża 
na studia na AGH, PK i UP. Kraków upodobali sobie również studenci z Niemiec. 
Szczególnie liczne grupy naszych zachodnich sąsiadów studiują na UJ, UEK i UR. 
Warta zauważenia jest również silna reprezentacja Włochów i Francuzów, m.in. 
na UJ, AGH, UEK i PK.
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Tabela 18. Najliczniejsze narodowe grupy uczestników programu Erasmus 
w poszczególnych uczelniach krakowskich w roku akademickim 2018/2019

Uczelnia Kraj 1 Liczba 
studentów Kraj 2 Liczba 

studentów Kraj 3 Liczba 
studentów

UJ Hiszpania 176 Niemcy 143 Włochy 136

AGH Hiszpania 131 Turcja 98 Francja 46

UEK Niemcy 69 Hiszpania 49 Francja 40

PK Hiszpania 94 Turcja 74 Francja 54

UP Hiszpania 26 Turcja 25 Grecja 12

UR Hiszpania 20 Niemcy 13 Francja 8

ASP Hiszpania 12 Niemcy 7 Turcja, Włochy 2

AFM Hiszpania 19 Włochy 15 Francja 12

UPJP2 USA 16 Włochy 11 Hiszpania, Niemcy, 
Słowacja 4

AWF Hiszpania 15 Portugalia 10 Turcja 10

AI Hiszpania 18 Włochy 11 Chorwacja 3

WSE Turcja 7 Francja 7 Włochy 4

WSZIB Włochy 3 Hiszpania 2 Słowacja 2

AM Czechy 2 Włochy 2 x x

AST Hiszpania 1 x x x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMK, USKrk, GUS i badań własnych.

W roku akademickim 2018/2019 na krakowskich uczelniach wyższych studio-
wało łącznie 10 880 cudzoziemców (8 202 obcokrajowców kształcących się na stu-
diach stacjonarnych bądź niestacjonarnych w Krakowie oraz 2 678 cudzoziemców, 
którzy przybyli do Krakowa na studia w ramach wymiany Erasmus, najczęściej na 
jeden semestr). Stanowili oni tym samym ponad 7% całej społeczności studenckiej 
Krakowa. Ich obecność w Krakowie jest możliwa m.in. dzięki różnego typu stra-
tegiom rekrutacyjnym uczelni krakowskich, którym pragniemy się szczegółowo 
przyjrzeć w kolejnej części opracowania.

2.5. Polityki rekrutacyjne uczelni krakowskich

Rekrutacja, rozumiana jako działania uczelni mające na celu złożenie przez kan-
dydatów wniosku o przyjęcie na studia, będzie tu krótko omówiona po prze-
analizowaniu procesu wcześniejszego, polegającego na dotarciu do potencjalnych 
zagranicznych kandydatów przez uczelnie zainteresowane ich kształceniem.
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Nie wchodząc w szczegóły, uważamy, że zainteresowanie uczelni studentami 
zagranicznymi wypływa z trzech podstawowych powodów. Pierwszy to ogólnoświa-
towa idea umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, a w szczególności 
jednego z jego aspektów. Teza o potrzebie umiędzynarodowienia mówi, że jakość 
nauki i kształcenia w danym kraju podnosi się, jeśli w procesy te zaangażowane są 
też osoby pochodzące z innych kultur. Drugi powód jest ekonomiczny. W wielu 
krajach świata kształcenie cudzoziemców jest traktowane jako działalność przyno-
sząca finansowe korzyści uczelniom (czesne) oraz gospodarkom krajowym (wpływy 
generowane przez codzienne wydatki cudzoziemców, przez opłaty wizowe itp.). 
Trzeci powód jest demograficzny: w państwach, w których spada liczba lokalnych 
studentów, a koszty istniejącej infrastruktury pozostają, uczelniom (i gospodarkom 
krajowym) opłaca się zapełniać wolne miejsca cudzoziemcami. Czwarty, dodat-
kowy powód istnieje na poziomie ideologicznym (w tę tematykę nie będziemy się 
zagłębiać) – jest to edukacyjna pomoc dla krajów, które inaczej nie wykształciłyby 
wysokiej klasy specjalistów. Ten powód był w Polsce i w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, a także w ZSRR (por. moskiewski Uniwersytet Przyjaźni 
Narodów im. Patrice’a Lumumby) szczególnie eksponowany przed 1989 rokiem. 
Przypomnijmy tylko omówioną wyżej ideę drenażu mózgów i jej warianty.

Zanim przejdziemy do działań podejmowanych przez same uczelnie, chcie-
libyśmy wymienić dwie polskie instytucje, o różnym statusie formalnym, które 
silnie wspierają procesy rekrutacyjne (w omawianym w tej chwili sensie), pro-
wadzone przez szkoły wyższe. Pierwsza z nich to rządowa Narodowa Agencja 
Wymiany Akademickiej (NAWA), działająca w wielu kierunkach i zakresach, 
z których tylko jeden nas tutaj interesuje. Od 1 października 2017 roku NAWA 
przejęła obowiązki dawnego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Mię-
dzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NAWA zajmuje się 
m.in. promowaniem polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego za granicą 
i wspiera udział polskich uczelni w targach edukacyjnych (o których jeszcze po-
wiemy). Agencja prowadzi program „Welcome to Poland”, którego zadaniem jest 
podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmo-
waniu osób z zagranicy, kształtowanie postaw otwartości w środowisku akade-
mickim i w otoczeniu uczelni. Bardzo wiele krakowskich uczelni korzysta z tego 
wsparcia. NAWA prowadzi też specjalne programy dla studentów zagranicznych, 
o czym pisaliśmy szczegółowo powyżej.

Drugą instytucją jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy prowadząca program 
Study in Poland, który się rozpoczął w 2005 roku (o publikacjach związanych z tym 
programem już pisaliśmy). Jak czytamy na stronie internetowej programu, powstał 
on z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji 
Edukacyjnej Perspektywy. Głównym celem działań jest wspieranie procesu inter-
nacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Jest to
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[…] pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wyższego zorganizowany wysiłek mający 
na celu skoordynowanie działań uczelni oraz podmiotów państwowych, samorządowych 
i pozarządowych na rzecz szerokiego umiędzynarodowienia studiów w Polsce oraz pro-
mocji za granicą polskich uczelni oraz możliwości studiowania w naszym kraju – zarów-
no w systemie wymian studenckich, jak i poprzez odbywanie w Polsce pełnych studiów 
licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. […] Od 2005 roku na polskich uczelniach 
konsekwentnie następuje wzrost liczby studentów zagranicznych, którzy stanowią obecnie 
4,88% ogółu studentów w naszym kraju (osiem lat temu było ich zaledwie 0,61%, a w roku 
akademickim 2015/16 – 4,07%)8.

Z powyższych programów korzysta bardzo wiele krakowskich uczelni. Więk-
szość z nich brała i bierze udział również w licznych imprezach promocyjnych, 
współorganizowanych przez wymienione wyżej instytucje (w tym w targach edu-
kacyjnych), raz w roku lub częściej. Pracownicy UJ np. jeżdżą na targi do Gruzji, 
na Ukrainę (głównie do Lwowa i Kijowa), do Rosji, Kazachstanu czy na Filipiny. 
Promowali UJ również w Odessie i Mińsku, ale w ostatnich latach uczelnia uzna-
ła, że nie jest to potrzebne, gdyż lepiej się sprawdzają inne formy reklamy. Czasem 
są to imprezy stacjonarne, czasem objazdowe (polegające na odwiedzaniu kilku 
miejscowości w danym kraju i prezentowaniu tam oferty kształcenia). Jest też wte-
dy okazja do rozdawania ulotek informacyjnych, własnych bądź przygotowanych 
przez Study in Poland czy Welcome to Poland. Pracownicy AGH jeżdżą m.in. do 
Wietnamu. Na UJ czy AGH prowadzi się promocyjne prelekcje dla wycieczek za-
granicznych szkół średnich, które przyjeżdżają do Krakowa. Na AGH funkcjonują 
pełnomocnicy rektora do spraw rekrutacji studentów zagranicznych. Jedno z tych 
stanowisk zajmuje pochodzący z Ukrainy Polak, zajmujący się głównie promocją 
uczelni na terenie krajów byłego ZSRR.

Zdaniem pracowników odpowiedzialnych za międzynarodową rekrutację 
w kilku uczelniach, osoby, które chcą studiować za granicą, korzystają przede 
wszystkim z wyszukiwarek internetowych: wpisują nazwę wybranego kierunku 
studiów i dokonują przeglądu oferty. Uczelnie potrzebują zatem stron WWW 
w językach obcych.

Liczne szkoły wyższe korzystają z nowych mediów. Prawie wszystkie mają 
własne strony internetowe w różnych językach (na ogół te wersje strony WWW 
są bardzo uproszczone). Strona internetowa AGH jest w wersji angielskiej, chiń-
skiej, rosyjskiej, ukraińskiej i wietnamskiej; UEK – angielskiej, chińskiej, rosyjskiej 
i ukraińskiej; UJ – rosyjskiej, chińskiej i angielskiej; AFM i WSZiB – angielskiej 
i ukraińskiej; AM, ASP, AWF, PK, UP, UPJP2, URK – angielskiej (stan z września 
2019 roku).

Popularnymi mediami są też serwisy Instagram, YouTube (YT), Facebook 
(FB), a także – choć w coraz mniejszej mierze – jego rosyjskojęzyczny odpowiednik 

8  Por. http://www.info.studyinpoland.pl/o-programie [pobrano 3.08.2019].
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VKontaktie (VK)9. Na przykład oficjalny profil AGH na FB ma prawie 66 tys. osób 
obserwujących, oficjalny profil tej uczelni na VK natomiast ma 215 osób obserwu-
jących. AGH używa jeszcze profili nieformalnych, ale suma osób obserwujących na 
wszystkich profilach na VK to około dwa tys. Jeszcze do tego wrócimy. Oczywiście, 
aby ktoś mieszkający za granicą szukał informacji na stronie internetowej, na FB 
lub VK, musi o nich wiedzieć. Może na nie trafić dzięki reklamom wykupywanym 
przez uczelnie w mediach społecznościowych. Uzyskaniu wstępnej informacji służą 
również wspomniane targi edukacyjne, ale też (co podkreślało bardzo wielu naszych 
rozmówców) „szeptany marketing” – polecanie danej uczelni przez znających ją 
cudzoziemców swoim młodym krajanom, ich rodzicom i nauczycielom. Prawie 
wszystkie krakowskie uczelnie mają swoje profile na portalu FB, choć nowe wpisy 
pojawiają się tam z różną częstością.

Na VK znaleźliśmy profile pięciu krakowskich uczelni. UJ ma tu swój „oficjal-
ny” profil, z ponad 520 obserwującymi. Podany jest tu link do strony WWW, a także 
do profili na Instagramie, YT, FB. Istnieje też na VK profil Studenci UJ Kraków, ale 
nie wiadomo, kto go firmuje. Znajduje się na nim wiele prywatnych ogłoszeń. Nie 
jest to jednak strona bardzo aktywna. Oficjalny profil AGH obserwuje, jak pisali-
śmy, nieco ponad 200 osób. Na początku czerwca 2019 roku dodano ważny post 
poświęcony rekrutacji. Podany jest link do głównej strony WWW, Instagramu, YT. 
Zamieszczono tu wejście do aplikacji Welcome to AGH UST. UEK nie ma oficjal-
nego profilu, ale istnieje profil o niejasnym stratusie, zachęcający do zgłaszania 
się osób, które w tym roku chcą podjąć studia na UEK, aby odpowiedzieć na ich 
pytania. W marcu 2015 roku profil UEK na tym portalu miał 1 100 obserwują-
cych, najbardziej zaś popularna wśród Ukraińców uczelnia w Małopolsce i druga 
pod względem popularności w kraju, czyli AFM, była obserwowana przez 2800 
osób (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 226). PK również nie ma oficjalnego profilu, 
choć istnieje profil niewiadomego pochodzenia, odsyłający do oficjalnej strony 
WWW uczelni. Ten nieformalny profil nie jest aktualny, a ostatni wpis pochodzi 
z 2017 roku. AI posiada swój profil, ale ostatni wpis pochodzi z 2016 roku i dotyczy 
studiów podyplomowych. Znajdujemy tu odesłanie do strony WWW uczelni. Nie 
znaleźliśmy na VK profili innych krakowskich uczelni (choć w niektórych informo-
wano nas o ich istnieniu). Należy jednak dodać, że istnieją profile (przede wszyst-
kim związane z agencjami rekrutacyjnymi), które promują wszystkie krakowskie 
uczelnie. Musimy tu zauważyć, że portal VK traci, jak się wydaje, na atrakcyjności 
w rosyjskojęzycznym kręgu odbiorców, również wśród potencjalnych studentów 
polskich uczelni. Jak sądzimy – i tutaj ekspansja FB wypiera konkurencję. Znacze-
nie ma też wojna na Ukrainie z aneksją części tego kraju przez Federację Rosyjską.

9  W analizie nowych mediów i w kontaktach z organizacjami studenckimi korzystaliśmy latem 
i wczesną jesienią 2019 roku z pomocy Mahdaleny Lomanovskiej, studentki UEK i UJ, wolontariuszki 
Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.
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Na rzecz krakowskich uczelni działały lub działają agencje rekrutacyjne. Na 
przykład UP przez jakiś czas korzystał z ich pomocy, ale później nie była już po-
trzebna. UR współpracuje z agencjami na Ukrainie, w Kazachstanie i Uzbekistanie. 
AM jest związana z chińską firmą ulokowaną w Szanghaju i Amsterdamie; poza 
tym kilku profesorów AM jeździ co roku do Chin i tam dokonuje wstępnych prze-
słuchań kandydatów, potem nagrania wideo z tych egzaminów analizuje komisja 
rekrutacyjna w Krakowie. Ambasadorzy krajów afrykańskich współpracują z UR. 
Pracownicy PK deklarują chęć silniejszej współpracy z placówkami dyplomatycz-
nymi. Politechnika zamierza też coraz pełniej wykorzystywać w celach promocyj-
nych własnych zagranicznych wychowanków.

UEK od wielu lat korzysta z usług firm rekrutacyjnych. W roku akademic-
kim 2018/2019 współpracował ze Slavic Languages Center, Osvita Pol, Eurostudy, 
Univer PL i My Study Life. Dzięki współpracy z tymi firmami na studia zostało 
zrekrutowanych 67 obcokrajowców (64 na studia płatne, a trzy – na bezpłatne). Po-
wyższe firmy najczęściej obsługują wszystkie etapy procedury rekrutacyjnej, prze-
twarzając dokumenty i monitorując dostępność miejsc na uczelni. Największą rolę 
w tym procesie odgrywa Slavic Languages Centre. Firma ta, posiadając formalną 
umowę z UEK, rekrutuje największą liczbę kandydatów na studia (w minionym 
roku 57 osób, z czego osiem zrezygnowało ze studiów przed ich rozpoczęciem), 
jak i oferuje kursy językowe dla przyszłych studentów. Jeden z pracowników Biu-
ra Nauczania UEK w następujący sposób opisał współpracę z tą firmą: „to z pew-
nością najbardziej godna zaufania agencja, przekazująca bezbłędne i właściwe 
informacje kandydatom, co nie zawsze zdarza się w przypadku innych firm. Są 
wyjątkowo skrupulatni w kwestii dokumentów i zawsze przygotowują wszystko 
jak należy. Decyzja o przyjęciu na studia jest też wysyłana przez firmę, która dba 
również o wszelkie formalności i komunikuje się bezpośrednio z kandydatem”10.

Jeszcze inną ważną formą promocji za granicą jest dystrybucja materiałów 
reklamujących daną uczelnię przez pracowników naukowych i przedstawicieli ad-
ministracji, biorących udział w konferencjach zagranicznych i seminariach oraz 
wizytach studyjnych, na przykład w ramach programu Erasmus+. Zabierają je też 
ze sobą, w drodze powrotnej, zagraniczni profesorowie wizytujący. Studia w Pol-
sce są promowane przez liczne uczelnie partnerskie krakowskich szkół wyższych.

Jedna uczelnia (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia) deklaruje, że 
w ogóle nie prowadzi działalności promocyjnej, gdyż według jej pracowników 
„szeptany marketing” jest zupełnie wystarczający.

Studenci kierunków artystycznych i architektury, polscy i zagraniczni, prze-
chodzą w ramach rekrutacji, po zarejestrowaniu się, sprawdzian odnoszący się 
do ich kwalifikacji artystycznych. Istnieją w Polsce specjalne procedury, zarówno 

10  Wywiad z pracownikami Działu Nauczania UEK, przeprowadzony 24.07.2019 roku.
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państwowe, jak i uczelniane, regulujące merytoryczne wymogi przygotowania do 
studiów w Polsce absolwentów zagranicznych szkół średnich.

Interesujące wydaje się nam to, że w wielu uczelniach specjaliści od promo-
cji doszli do wniosku, że angażowanie zasobów finansowych i organizacyjnych 
w działania w strefie poradzieckiej jest już coraz mniej potrzebne, gdyż kandydaci 
stamtąd „i tak przyjeżdżają”. I tak na przykład PK kieruje swoje wysiłki w coraz 
większej mierze ku Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej.

2.6. Integracja studentów zagranicznych w Krakowie

W tej części przyjrzymy się bliżej najpierw teoretycznie, a następnie empirycznie 
zagadnieniom integracji studentów zagranicznych oraz ich kontaktom z „ludno-
ścią miejscową”. W literaturze światowej na ten temat, rozwijanej przede wszyst-
kim przez badaczy szkolnictwa wyższego, socjologów, antropologów społecznych, 
geografów społecznych i psychologów międzykulturowych (por. np. Mucha 2000 
i zawarta tam bibliografia), stawiana była problematyka kontaktu kulturowego jako 
procesu i jako stanu, szoku kulturowego i jego dynamiki, kulturowego wykorze-
nienia, wielokulturowości i interkulturowości, statusu obcokrajowca jako „obcego”, 
asymilacji, akulturacji i integracji kulturowej oraz komunikacji międzykulturowej. 
I w ostatnich latach możemy znaleźć ciekawe przykłady zainteresowania osobami 
studiującymi za granicą, zwłaszcza zaś ich motywacją do pozostania w kraju gosz-
czącym, często w charakterze badaczy i nauczycieli akademickich.

Klasyczne ogólne modele akulturacji, adaptacji i asymilacji są od wielu de-
kad mocno krytykowane, głównie za przypisywaną im „jednoliniowość” i „nie-
uniknioność” procesów społecznych (Rea i Tripier 2003). Te pojęcia, mocno sko-
rygowane, wracają jednak w nowych kontekstach masowych migracji. Dotkniemy 
jednej z konceptualizacji. John W. Berry (a także jego współpracownicy i konty-
nuatorzy), analizując akulturację (asymilację, adaptację), sugeruje, aby osobno 
rozważyć dwa wymiary: a) intencję migrantów do podtrzymania (wszystkich lub 
niektórych) własnych wzorów kulturowych oraz b) intencję do przyjęcia pew-
nych wzorów społeczeństwa ich goszczącego. Jeśli przypiszemy wartości „tak” 
lub „nie” każdemu z tych wymiarów, to dostaniemy czteropolowy model postaw 
przyjętych przez migrantów: 1) integrację (tak/tak), 2) asymilację (nie/tak), 3) se-
parację (tak/nie) i 4) marginalizację (nie/nie). Badania empiryczne pokazują, że 
większość migrantów opowiada się za integracją i jest przeciwna marginalizacji. 
Równocześnie, różne zbiorowości migrantów opowiadają się za różnymi opcjami 
akulturacji, a i same te zbiorowości są rzadko homogeniczne w swych dążeniach. 
Niezbędne jest ponadto przeanalizowanie nie tylko perspektywy migrantów, ale 
też postaw członków społeczeństwa goszczącego. Ci drudzy mają różne podejścia 
do akulturacji zbiorowości migrantów, w zależności od cech tych zbiorowości. 
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Grupowe strategie zarówno migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego mogą 
się zmieniać (por. np. Berry 2009). Wstępny model autorstwa Berry’ego, zmody-
fikowany nieco przez Marisol Navas i jej współpracowników, zaleca dodanie no-
wych czynników do analizy. Po pierwsze, chodzi o rozróżnienie między, z jednej 
strony, postawami akulturacyjnymi preferowanymi przez obie uogólnione strony 
(imigrantów i społeczeństwo goszczące), czyli „sytuacją idealną”, a z drugiej stro-
ny – faktycznymi strategiami, jakie te zbiorowości przyjmują, czyli „sytuacjami 
realnymi”. Po drugie, chodzi o wzięcie pod uwagę różnych sfer rzeczywistości spo-
łeczno-kulturowej, w których są realizowane strategie. Trzeba więc rozróżnić w ra-
mach kultur obu zbiorowości: a) intymną i symboliczną strefę „twardego rdzenia” 
i b) „peryferyjne” strefy o charakterze publicznym i materialnym. Postawy są na 
ogół silniej podtrzymywane i bronione w strefie idealnej. Obustronna akulturacja 
zawsze będzie częściowa i wybiórcza (por. Navas i in. 2005).

Każdy migrujący człowiek, zwłaszcza gdy fizycznie nie towarzyszą mu współ-
uczestnicy jego własnej kultury, przeżywa w trakcie kontaktu kulturowego zjawi-
sko zwane szokiem. Klasyczny już krótki esej na temat szoku kulturowego został 
napisany przez Kalervo Oberga, amerykańskiego antropologa, na podstawie jego 
osobistych doświadczeń w Brazylii (1960). W tej konceptualizacji szok kulturowy 
jest czymś w rodzaju „choroby zawodowej” ludzi, którzy zostali nagle przeniesieni 
do obcego kraju. Jak inne choroby, ma on swoje symptomy, przyczyny i zalecane 
typy kuracji. Jest to lęk, który wynika z tego, że w nowym środowisku przestają 
funkcjonować znane nam społeczne znaki. Dzięki nim orientowaliśmy się dotąd 
w naszym codziennym życiu. Choć większość z ich nie sięgała poziomu świado-
mości dyskursywnej, dzięki nim mogliśmy działać skutecznie i zawdzięczaliśmy 
im spokój umysłu. W nowej sytuacji dawne znaki i wskazówki nie działają. Wy-
wołuje to lęk i frustrację. Pierwszą reakcją na nie jest emocjonalne odrzucenie no-
wego środowiska. Potem następuje regresja, rozumiana jako idealizacja naszego 
środowiska rodzimego.

Analiza różnych wymiarów integracji imigrantów długoterminowych na te-
renie Krakowa i województwa małopolskiego była już w przeszłości przedmio-
tem badań naukowych (np. Brzozowski i Pędziwiatr 2014). Analizowano rów-
nież integrację studentów ukraińskich na UEK – uczelni publicznej w Krakowie, 
która do niedawna przyjmowała ich najwięcej (Brzozowski i Pędziwiatr 2015). 
W niniejszym podrozdziale przyjrzymy się bliżej kontaktom kulturowym i róż-
nym wymiarom integracji studentów zagranicznych na krakowskiej uczelni nie-
publicznej AFM, w której studiuje ich najwięcej i gdzie obecnie, jak wykazaliśmy 
to powyżej, stanowią oni ponad jedną czwartą wszystkich studentów. Skupimy 
się na studentach ukraińskich, którzy stanowią 80% wszystkich studentów zagra-
nicznych tej uczelni. Jak wspominaliśmy na wstępie, podstawą poniższych analiz 
są materiały zgromadzone dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym na 
AFM w pierwszej połowie 2017 roku. Odniesiemy się również tam, gdzie będzie 
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to zasadne, do danych z podobnych badań przeprowadzanych przez jednego z au-
torów na UEK w 2015 roku.

Zanim przeanalizujemy kluczowe aspekty ich integracji, należy pokrótce opi-
sać naszych respondentów. Trzy czwarte z nich miało między 19 i 21 lat, a reszta – 
22 lata bądź więcej. Tu warto zauważyć, że studenci ukraińscy są zwykle młodsi 
niż typowi studenci narodowości polskiej. Wynika to z faktu, że uczniowie na 
Ukrainie kończą drugi etap edukacji i zaczynają trzeci w wieku 17–18 lat, Polacy 
zaś rozpoczynający naukę na uniwersytetach są zwykle o rok lub dwa lata starsi. Ta 
dwuletnia różnica wieku między Ukraińcami a Polakami ma znaczące implikacje, 
w szczególności na początku edukacji uniwersyteckiej – może mieć dodatkowy 
(niezależny od odmienności kulturowej) negatywny wpływ na kontakty społecz-
ne między tymi grupami. Średnia wieku ankietowanych studentów ukraińskich 
(20 lat) oznacza również to, że większość z nich studiowała na AFM (lub gdzie in-
dziej) przez co najmniej rok, a zatem posiada bagaż doświadczeń z życia w Polsce 
i może obiektywnie ocenić swoją sytuację.

Badana grupa, podobnie jak szersza społeczność ukraińska na AFM, jest silnie 
sfeminizowana. Jak wskazywaliśmy wyżej, na uczelni kobiety stanowią 63% całej 
populacji studentów zagranicznych (w naszej próbie – 70%). Najbardziej popular-
nymi kierunkami studiów wśród naszych respondentów były: turystyka i rekreacja 
(32% respondentów) oraz stosunki międzynarodowe (28%). Następnie plasują się 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (12%), organizacja produkcji filmowej 
i telewizyjnej (10%) i pielęgniarstwo (4%). Pojedynczy respondenci studiowali 
administrację (2%) lub ratownictwo medyczne (1%). Jedynie kilku badanych po-
siadało kartę stałego pobytu lub Kartę Polaka.

Większość naszych respondentów pochodziła z dużych (powyżej 100 tys. 
mieszkańców) – 29% i bardzo dużych miast (pow. 500 tys.) – 30%, z całej Ukrainy. 
Wśród najczęściej powtarzających się okręgów administracyjnych Ukrainy, z któ-
rych pochodzili studenci, były: kijowski (14% badanych), dniepropietrowski (9%), 
charkowski (7%), połtawski (7%), sumski (7%) i tarnopolski (7%).

Biorąc pod uwagę młody wiek badanych, nie jest niczym zaskakującym, że 
dla znacznej większości z nich (69%) obecny pobyt w Polsce jest ich pierwszym 
doświadczeniem migracyjnym11. Jak dotąd 43% respondentów przyjeżdżało do 
naszego kraju na pobyt krótkoterminowy. Jako główną przyczynę decyzji o studio-
waniu w Polsce podawali możliwość uzyskania wykształcenia wyższego i dyplomu 
honorowanego w całej UE (78%) oraz możliwość podjęcia pracy na terenie UE po 
zakończeniu studiów (60%). Dla prawie połowy badanych istotna była również 
„wysoka jakość edukacji w Polsce”12. O wiele rzadziej wskazywali na konflikt na 

11  Doświadczenie migracyjne definiuje się jako pobyt poza miejscem zamieszkania powyżej 
trzech miesięcy.

12  Procenty nie sumują się do 100, gdyż w tym pytaniu respondenci mogli wybrać kilka odpo-
wiedzi.
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Ukrainie (7%) lub niskie koszty kształcenia w Polsce (7%) jako główne powody 
studiowania w naszym kraju.

Większość badanych studentów (54%) korzystała z usług agencji organizu-
jących przyjazdy, które jak wspominaliśmy powyżej, bardzo często obsługują 
wszystkie etapy procedur administracyjnych związanych z podjęciem studiów na 
uczelni w Polsce. Pomocy wielu respondentom przyjeżdżającym do naszego kra-
ju udzielała również rodzina (29%) lub przyjaciele (5%), co z jednej strony wiąże 
się z ich młodym wiekiem, a z drugiej – potwierdza dobrze znaną z literatury rolę 
powiązań społecznych w procesach migracyjnych (rysunek 34).

Rysunek 34. Pomoc w organizacji przyjazdu do Polski (wyniki w proc.)
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[1] Nie, przyjechałem(am) samodzielnie

[2] Tak, korzystałem(am) z pomocy rodziny

[3] Tak, korzystałem(am) z pomocy moich
znajomych, którzy przyjechali wcześniej do

Polski

[4] Tak, korzystałem(am) z usług
pośrednika/agencji organizującego(ej)

przyjazd

Źródło: Opracowanie własne (n=90).

Ze względu na bliskość kulturową i powiązania historyczne między Polską 
a Ukrainą integracja społeczno-kulturowa Ukraińców w Polsce jest często brana 
za pewnik i postrzegana jako proces niemalże automatyczny. Badania migracyjne 
pokazują, że to przekonanie bardzo często nie jest poparte dowodami (np. Brzo-
zowski i Pędziwiatr 2014, 2015), a także, że występują obszary, gdzie przebieg in-
tegracji jest inny niż zakładany. Jednocześnie integracja społeczno-kulturowa po-
zostaje kluczem do kariery w kraju pobytu. Włączenie społeczne, które jest istotną 
częścią tego procesu, to zasadniczy wymóg pełnej integracji w innych wymiarach 
(np. ekonomicznym czy prawno-instytucjonalnym)13.

13  Autorzy są oczywiście świadomi tego, że procesy integracji w różnych wymiarach są ze sobą 
wzajemnie powiązane i trudno jednoznacznie wyróżnić sukces/porażkę w jednym obszarze jako wynik 

Integracja studentów zagranicznych w Krakowie



106

Jednym z ważnych miejsc, w którym mogłoby dochodzić w większym stopniu 
do pogłębienia kontaktów między studentami z Ukrainy a Polakami, jest wspólna 
przestrzeń zamieszkania. Dane zebrane na AFM pokazują jednakże, że 84% ba-
danych mieszkało wraz z innymi cudzoziemcami i w tym przypadku dla trzech 
czwartych osób byli to inni Ukraińcy, co z pewnością nie ułatwiało budowania 
pomostowego kapitału społecznego, wychodzącego poza własną grupę narodową. 
Ograniczanie się do swojej grupy etnicznej potwierdziły również odpowiedzi na 
pytania o częstotliwość spotkań towarzyskich u Polaków. Co trzecia badana osoba 
zadeklarowała, że nie odbyła tego typu wizyty nigdy, co jest o tyle zaskakujące, że 
biorąc pod uwagę naturę życia studenckiego, okazji dla tego typu kontaktów po-
winno być wiele. Tego typu kontakty towarzyskie z Polakami co najmniej raz na 
miesiąc ma 23% badanych, kolejne 30% – raz na pół roku, a 9% – raz na 12 mie-
sięcy. Ograniczony aspekt interakcji z Polakami potwierdzają również odpowiedzi 
na pytanie o to, jak wielu znajomych/przyjaciół mają badani wśród Polaków. Naj-
więcej respondentów wskazało, że posiada około jedną czwartą takich znajomych, 
a jednocześnie 10% stwierdziło, że nie ma żadnych znajomych ze społeczeństwa 
przyjmującego (rysunek 35). Podobne wskaźniki ograniczonego kontaktu towa-
rzyskiego ze społeczeństwem przyjmującym zostały zauważone wśród studentów 
ukraińskich na UEK w 2015 roku (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 228–229).

Rysunek 35. Jak wielu Pani/Pana znajomych/przyjaciół to Polacy? (wyniki w proc.)
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Źródło: Opracowanie własne (n=90).

sukcesu/porażki integracyjnej w innym, ponieważ relacja między nimi ma dwustronny charakter. Ta 
dwustronna zależność jest szczególnie widoczna w przypadku integracji społeczno-kulturowej i eko-
nomicznej, o czym też piszemy w rozdziale trzecim.
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Aby się dowiedzieć więcej o naturze relacji międzyetnicznych, zapytaliśmy 
również o życie prywatne naszych respondentów. Na pytanie dotyczące związków 
odpowiedziało prawie 80% studentów, z czego większość (59%) zadeklarowała, że 
nie ma chłopaka ani dziewczyny. W grupie osób będących w związkach (28%) dwie 
trzecie posiada partnerów z Ukrainy, a jedynie 4% partnera/partnerkę z Polski.

Znajomość języka polskiego jest zasadniczym czynnikiem w każdym wymiarze 
integracji imigrantów w Polsce, począwszy od prawnego oraz ekonomicznego, na 
społecznym i kulturowym skończywszy. Studenci posługujący się biegle językiem 
polskim mają zazwyczaj szansę nie tylko na uzyskanie lepszych wyników w nauce, 
ale również wzrasta prawdopodobieństwo ich zintegrowania z Polakami. Jeden ze 
studentów ukraińskich na UEK przyznał, że „wchodzenie w interakcje z polskimi 
rówieśnikami nie jest łatwe. Barierą jest dla mnie język” (za: Brzozowski i Pędzi-
wiatr 2015: 230). W tym stwierdzeniu najbardziej zdumiewający był fakt, że pad-
ło ono z ust słuchacza trzeciego roku studiów, który po co najmniej dwu latach 
mieszkania w Polsce nie powinien mieć tego typu problemów.

Badania prowadzone w AFM pokazały, że również na tej uczelni można się 
zetknąć z wieloma przypadkami studentów, którzy po kilku latach studiów z pol-
skim jako podstawowym językiem wykładowym nadal uznawali swoje umiejęt-
ności posługiwania się nim za słabe.

Przed przyjazdem do Polski 37% badanych określało swoją znajomość języka 
polskiego w mowie jako słabą, a co ciekawe, nieznacznie mniej studentów oce-
niało w ten sposób swoje umiejętności pisania (34%) i czytania (28%) po polsku. 
Najczęściej odpowiadali, że ich znajomość języka polskiego w mowie i piśmie jest 
średnia (prawie 40%). Najlepiej radzili sobie natomiast z czytaniem po polsku, 
które 13% oceniało jako bardzo dobre, a 34% – jako dobre (rysunek 36). Biorąc 
pod uwagę to, że większość studentów z Ukrainy na AFM (i szerzej: w Krakowie 
i Polsce) wybiera na studiach przedmioty humanistyczne, ich przygotowanie do 
tego rodzaju studiów, które wymagają niemal biegłej znajomości języka polskiego, 
wydaje się niewystarczające.

Prawie wszyscy zagraniczni studenci (89%) rozpoczęli naukę języka polskiego 
po przybyciu do Krakowa. To oznacza, że nawet wielu z tych, którzy uważali swoją 
znajomość języka polskiego za dobrą, podjęła próbę dalszej poprawy swoich umie-
jętności językowych. Ponad połowa badanych (56%) opłacała z własnych środków 
naukę w szkołach językowych, a co czwarta osoba uczyła się języka samodzielnie. 
Wyraźnie widać, że wysiłek się opłacił, ponieważ ich znajomość języka polskie-
go znacznie się poprawiła w okresie studiów. W czasie przeprowadzania badania 
większość oceniała swoje zdolności do mówienia, pisania i czytania po polsku jako 
„raczej dobre” lub „bardzo dobre”. Niemniej jednak co piąty student przyznawał 
się tylko do „średnich” umiejętności mówienia po polsku, a prawie 15% określało 
je mianem „raczej słabych” lub „bardzo słabych”. Jeszcze więcej było studentów, 
którzy tak samo oceniali swoje umiejętności pisania po polsku (prawie co czwarty 

Integracja studentów zagranicznych w Krakowie



108

badany – jako słabe lub bardzo słabe). Co piąta osoba natomiast w taki sposób 
scharakteryzowała swoje kompetencje w czytaniu po polsku (rysunek 37). Ta utrzy-
mująca się słabość językowa znacznej liczby studentów ukraińskich ma oczywiście 
wpływ na ich osiągnięcia edukacyjne – często niższe niż wyniki ich polskich kole-
gów. Podobne badania na UEK pokazały, że istnieje nadreprezentacja studentów 
ukraińskich w grupie osób, które nie zdają egzaminów, a ich prace wymagają do-
datkowych korekt przed zaakceptowaniem (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 232).

Umiejętności językowe są udoskonalane i ulepszane w życiu codziennym. Jak 
pokazano powyżej, niektórzy studenci z Ukrainy poza współpracą z polskimi stu-
dentami podczas zajęć nie integrują się z nimi poza uczelnią. Potwierdzają to nasze 
dane zebrane na temat języka używanego przez studentów w życiu codziennym. 
Zdecydowana większość (71%) używa wówczas języka ojczystego (ukraińskiego lub 
rosyjskiego lub obu na przemian), a tylko 19% z nich korzysta z języka polskiego.

Ważnym wymiarem integracji ukraińskich studentów w Polsce jest wzajem-
ne postrzeganie się obu narodów: Ukraińców przez społeczeństwo przyjmujące 
i społeczeństwa przyjmującego przez Ukraińców. Zanim rzucimy światło na wy-
niki badania w AFM w tym zakresie, warto wspomnieć, że choć opinia o Ukraiń-
cach w społeczeństwie polskim w ostatnich dekadach uległa znacznej poprawie, to 
wciąż cieszą się oni niewielką sympatią Polaków. W 1993 roku tylko 12% Polaków 
czuło sympatię do Ukraińców, a w 2019 roku takich osób było 31%. Jednocześnie 
poziom niechęci do tej grupy narodowej w społeczeństwie polskim zmalał z 65% 

Rysunek 36. Znajomość języka polskiego w mowie (jasnoszary), piśmie (ciemnoszary) 
i czytaniu (czarny) przed przyjazdem do Polski (wyniki w proc.)
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w 1993 roku do 41% w 2019 roku. Dla porównania, poziom niechęci wobec takich 
lubianych w Polsce narodów jak Węgrzy, Czesi czy Irlandczycy to 12–13% (CBOS 
2019). Jeśli chodzi o postrzeganie nastawienia społeczeństwa polskiego do osób, 
które przyjechały do Polski z Ukrainy, to – co ciekawe – co piąty badany oceniał je 
jako „bardzo przyjazne”, a prawie co drugi – jako „raczej przyjazne”. Jednocześnie 
co piąta osoba określała to nastawienie jako „obojętne”, a jedynie 5% jako „raczej 
nieprzyjazne” lub „zdecydowanie nieprzyjazne”.

Przyczynami uznania przez Ukraińców, że nastawienie polskiego społeczeń-
stwa wobec nich jest negatywne (co jednakowoż wydawało się dość marginalne), 
mogły być wspomniane wyżej ogólnonarodowe nastroje (w szczególności wciąż 
znacząca niechęć), jak również doświadczanie dyskryminacji. Znaczna część na-
szych respondentów twierdziła, że z większą lub mniejszą częstotliwością doświad-
czała dyskryminacji nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale również na rynku 
pracy, a także na uczelni. Na przykład 43% respondentów twierdziło, że nigdy nie 
spotkało się z dyskryminacją na uczelni, ale prawie co trzecia osoba doświadczy-
ła jej rzadko, 10% – dosyć często, a prawie 6% – bardzo często. Te wyniki z pew-
nością wymagają dalszych badań. Na rynku pracy nigdy nie czuło dyskryminacji 
46% respondentów, co piąta osoba natomiast miała z nią do czynienia rzadko, 
a 11% – często. Sferą rzeczywistości społecznej, w której studenci ukraińscy naj-
częściej doświadczali dyskryminacji, był rynek mieszkaniowy. Podczas szukania 
mieszkania jedynie 29% respondentów nigdy nie doświadczyło dyskryminacji, 

Rysunek 37. Aktualna znajomość języka polskiego w mowie (jasnoszary), piśmie 
(ciemnoszary) i czytaniu (czarny) (wyniki w proc.)
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22% miało z nią do czynienia rzadko, 23% – dosyć często, a 9% – bardzo często 
(rysunek 38). Podobne wyniki dotyczące dyskryminacji studentów ukraińskich 
prezentuje raport z badań przeprowadzonych w 2019 roku. Według jego autorek 
wykorzystywanie niewiedzy obcokrajowców, sztuczne zawyżanie ceny lub odmowa 
wynajmu osobom zza granicy to najczęstsze formy dyskryminacji w tym wymiarze 
(Pawlikowska i in. 2019).

Rysunek 38. Doświadczenie dyskryminacji podczas najmu mieszkania (wyniki w proc.)
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Wspomniane wyżej doświadczenia związane z dyskryminacją wydają się nie 
mieć większego znaczenia dla wyrażanych przez respondentów ogólnych ocen 
studiów i pobytu w Polsce, które w większości były pozytywne. Co piąta badana 
osoba była „w pełni zadowolona” ze swoich studiów, natomiast prawie połowa 
respondentów była „zadowolona”. Tylko co czwarta osoba badana nie była ani 
usatysfakcjonowana, ani rozczarowana, a jedynie 3% było rozczarowanych. Co 
więcej, nasi respondenci częściej oceniali pozytywnie swój pobyt w Polsce, dekla-
rując albo „satysfakcję” (38% studentów), albo „pełną satysfakcję” (32%). Tylko co 
piąta badana osoba nie była ani szczęśliwa, ani nieszczęśliwa w związku ze swoim 
pobytem w Polsce i prawie nikt nie czuł się zawiedziony.

Studenci ukraińscy z AFM są na ogół zadowoleni z decyzji o migracji do Pol-
ski. Co więcej, ich znacząca część (45%) deklaruje chęć pozostania w Polsce po 
zakończeniu studiów przynajmniej na rok – dwa lub dłużej, podczas gdy tylko 20% 
planuje dalszą emigrację do Europy Zachodniej (rysunek 39). Dodatkowo, 61% re-
spondentów zadeklarowało chęć ubiegania się w przyszłości o polskie obywatelstwo, 
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mimo faktu, że prawo ukraińskie nie pozwala na posiadanie podwójnej przynależ-
ności państwowej, co (przynajmniej w świetle prawa) powinno być równoznaczne 
z koniecznością zrzeczenia się ojczystego paszportu.

Rysunek 39. Czy zamierza Pani/Pan zostać w Polsce po zakończeniu studiów? 
(wyniki w proc.)
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2.7. Ku lepszej integracji. Opieka nad studentami zagranicznymi

Opieka nad studentami zagranicznymi jest niezbędna z różnych powodów. Pa-
trząc z punktu widzenia tego, o czym pisaliśmy wcześniej (akulturacja, integracja, 
szok kulturowy), warto zwrócić uwagę na trudne aspekty kontaktu kulturowego 
z obcymi realiami, a w szczególności na potencjalny (a nawet na ogół realny) szok 
kulturowy. Badania prowadzone wśród studentów ukraińskich na UEK pokazały, 
że ze względu na liczne czynniki (m.in. młody wiek przyjeżdżających do Polski – 
nierzadko poniżej 18 lat, stres związany z migracją i integracją z nowym społe-
czeństwem i adaptacją do nowego systemu akademickiego, sytuacją polityczną 
i ekonomiczną w ojczyźnie) kondycja psychiczna studentów nie była dobra i wy-
soce pożądana wydawała się profesjonalna pomoc w tym zakresie, którą powinna 
zapewniać uczelnia. Zdecydowana większość ukraińskich studentów była stale 
zatroskana nie tylko swoim wykształceniem i wynikami w nauce, ale również bez-
pieczeństwem własnym i rodziny (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 235–236). Bar-
dzo podobne wnioski można wyciągnąć z omawianych powyżej badań w AFM. 
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Co ciekawe, choć osoby badane były bardzo młode i nie powinny mieć poważnych 
trosk o zdrowie, to aż 55% z nich często martwiło się o swoją sytuację zdrowotną 
(32% robiło to rzadko, 2% – wcale). Jedynie 17% badanych nigdy nie martwiło się 
o swoją sytuację ekonomiczno-materialną lub robiło to rzadko, a 72% wybrało 
odpowiedzi: „dosyć często” lub „bardzo często”. Trzy czwarte badanych martwi-
ło się również bardzo często lub często o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, 
a 86% – o swoje wyniki w nauce. Otoczenie opieką przez instytucje przyjmujące 
może ograniczać te negatywne zjawiska.

Ukraińskie studentki socjologii AGH przeprowadziły w 2016 roku niewielkie 
badanie sondażowe na temat występujących na uczelni utrudnień adaptacyjnych 
dotyczących studentów z Ukrainy. Interesowały się barierami na kilku poziomach: 
psychologicznym, językowym, technologicznym, ekonomicznym, kulturowo-iden-
tyfikacyjnym. Na podstawie literatury przedmiotu oraz wspomnianego sondażu 
doszły do wniosku, że najważniejsza jest bariera językowa. Co więcej, występuje 
ona przez bardzo długi czas. Badaczki zauważają podobieństwo języków i kultur 
Polski i Ukrainy, które jednak nie zmniejsza tej bariery. W ramach zaleceń suge-
rują one krakowskim uczelniom, aby kładły silniejszy niż dotąd nacisk zarówno 
na językowe przygotowanie zagranicznych studentów, jak i na odpowiednie roz-
mieszczanie ich w akademikach, tak aby byli zmuszeni do ciągłego mówienia po 
polsku (por. Nikishyna, Ptychkina i Yudina 2016). Rok wcześniej z jeszcze więk-
szym naciskiem pisali o tej drugiej sprawie, na przykładzie UEK, Jan Brzozowski 
i Konrad Pędziwiatr (o czym częściowo wspominaliśmy). Wedle ich badań kon-
centracja etniczna Ukraińców w akademikach tej uczelni wynosiła 63%14, a odse-
tek badanych studentów ukraińskich, którzy nigdy nie odwiedzili żadnego Polaka 
wynosił 22% (por. Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 229). Podobne wnioski wyciągnął 
Jarosław Rokicki z sondażu przeprowadzonego w AFM (w której studiuje ponad 
półtora tysiąca Ukraińców). Na podstawie szczegółowej analizy deklaracji ukra-
ińskich studentów tej uczelni pisze on:

[…] ekspozycja [ukraińskich – przyp. aut.] studentów polskiej uczelni mieszkających 
w Polsce na kontakty w języku polskim nie jest szczególnie wysoka. Oceniają oni, że oko-
ło ⅔ rozmów odbytych w ciągu dnia przebiega w języku polskim, ale jednak ⅓ badanych 
rozmawia po polsku rzadko lub wręcz sporadycznie. Oznacza to, że przez większość czasu 
przebywają oni w kręgu rozmówców swego języka rodzimego (2019: 77).

Do mieszkaniowej segregacji/integracji w miasteczku studenckim AGH jeszcze 
wrócimy.

14  Trzeba zauważyć, że istnieją też przeciwne opinie. Według jednej z działaczek ukraińskich 
w Krakowie, po całym dniu czytania i mówienia po polsku cudzoziemcy bardzo chętnie spotykają 
się we własnym gronie i mówią „po swojemu”. Nie powinno się im tego utrudniać. Do kwestii roz-
mieszczania zagranicznych studentów w krakowskich akademikach wrócimy w kolejnym rozdziale. 
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W kwestii kompetencji językowych podobny pogląd do wyrażonego przez 
cytowane powyżej trzy ukraińskie autorki (choć bardziej umiarkowany) znajdu-
jemy też w innym miejscu – w pracy licencjackiej obronionej na UP w 2017 roku. 
Badanie prowadzono na większej próbie i w kilku uczelniach krakowskich. Za-
sadniczo dominowała opinia (zarówno studentów polskich, jak i ukraińskich), 
że wielkich problemów w ich relacjach nie ma, ale „w odpowiedziach Ukraińców 
też pojawiają się komentarze o trudnościach ze zrozumieniem języka polskiego. 
Jeden z respondentów komentuje: «Wydaje mi się, że nie było problemów, chyba 
że językowe trudności, ale z czasem to się polepszyło… Wszyscy pomagają i są 
bardzo dobrzy, ja nie narzekam»”. Nieliczni Polacy i nieliczni Ukraińcy zwracają 
uwagę na to, że jedna i druga grupa narodowa działają podczas studiów wyłącz-
nie w swym własnym gronie (Senchuk 2017: 49–50; por. też Brzozowski i Pędzi-
wiatr 2015: 230).

Trzeba zauważyć, że nie we wszystkich uczelniach sugerowana przez wspo-
mniane studentki opieka jest satysfakcjonująca, nawet według pracowników admi-
nistracji i polskich działaczy studenckich. Nie wszędzie też jest uważana za szcze-
gólnie potrzebną. Na przykład wielu zagranicznych studentów UPJP2 to klerycy, 
zakonnicy i zakonnice. Opiekują się nimi przedstawiciele krakowskiej kościelnej 
metropolii i ich rodzimych zgromadzeń. KWSPZ nie prowadzi żadnej działalności 
opiekuńczej ani integracyjnej wobec swych studentów zagranicznych. Jednakże 
prawie wszędzie funkcjonują wyspecjalizowane jednostki administracji uczelni, 
nawet poza działami współpracy z zagranicą (występującymi pod różnymi nazwa-
mi), koncentrujące się na pomocy studentom zagranicznym. Na przykład AGH ma 
Centrum Studentów Zagranicznych, UJ – Dział Obsługi Studentów Zagranicznych 
(przy nim powołano Studencki Zespół Ambasadorów UJ, o którym będzie dalej 
mowa), AFM – Komisję ds. Studentów Obcokrajowców.

Zagranicznymi studentami przybywającymi do Polski często zajmują się (poza 
administracją i jej wyspecjalizowanymi służbami) przedstawiciele strony studenc-
kiej, samorządy uczelniane i wydziałowe, ale według nas główną rolę odgrywa 
Erasmus Student Network (ESN). Często administracja uczelni finansuje działa-
nia, które w praktyce przekazywane są do realizacji polskim studentom, zwłaszcza 
sekcjom ESN.

Organizacja Erasmus Student Network powstała w 1989 roku, a w Polsce 
zaczęła działać pięć lat później. W 40 krajach działa jej 528 sekcji. Główną i naj-
popularniejszą inicjatywą ESN, prowadzoną przez lokalne sekcje, jest program 
Mentor/Buddy (Erasmus Buddy Network działa i na tych uczelniach, na których nie 
istnieją sekcje ESN – dobrym krakowskim przykładem jest UPJP2). Celem projek-
tu jest wspieranie uczestników programu Erasmus na początku ich pobytu w Pol-
sce, a często nawet od momentu wiarygodnej deklaracji przyjazdu zagranicznego 
studenta. Pomoc może dotyczyć (i często dotyczy) takich podstawowych kwestii, 
jak odbiór z lotniska lub dworca kolejowego, oprowadzenie po mieście i uczelni, 
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a także wsparcie w zakwaterowaniu czy w nagłych wypadkach15. Do sposobu dzia-
łania tego programu jeszcze wrócimy. Od końca 2005 roku wszystkie sekcje ESN 
działające na polskich uczelniach tworzą strukturę narodową – Stowarzyszenie 
ESN Polska, którego zadaniem jej przede wszystkim wymiana wiedzy i doświad-
czeń, współpraca między sekcjami z różnych miast (zwłaszcza przy organizowa-
niu rozmaitych wydarzeń). W roku akademickim 2018/2019 przewodniczącym 
Stowarzyszenia był Radosław Łyko z ESN UEK, członkami zarządu m.in.: Bar-
tosz Wojtas z ESN AGH i Natalia Kostrzewa z ESN AGH. W roku akademickim 
2019/2020 przewodniczącą będzie Karolina Mroczko z ESN AGH. W Krakowie 
działają cztery sekcje ESN: przy UJ, AGH, UEK oraz PK (kiedyś działała jeszcze 
sekcja przy ASP, ale obecnie studentów zagranicznych wspiera Studenckie Koło 
Przyjaciół Erasmusów). Krakowskie sekcje organizują wspólnie różne imprezy, ale 
też niekiedy wspierają indywidualnych uczestników Erasmusa z innych uczelni 
miasta. Taką międzyuczelnianą rolę ESN PK podkreślają szczególnie pracownicy 
PK. Na UEK władze podejmowały wysiłki mające na celu zachęcenie studentów 
z Ukrainy do stworzenia własnego koła naukowego, ale jak na razie nie przyniosły 
one żadnych rezultatów.

Popatrzmy teraz, niejako zbiorczo (sytuacja na poszczególnych uczelniach 
bywa bowiem różna), na typy podejmowanej aktywności, pomagającej w walce 
z szokiem kulturowym, przybliżającej cudzoziemcom kulturę Polski i Krakowa, 
ułatwiającej integrację w nowym środowisku. Część tych działań skierowana jest 
tylko do uczestników Erasmusa, a część do wszystkich studentów zagranicznych.

Sprawą podstawową są ułatwienia w nauce języka polskiego. „Regularni” stu-
denci, o ile nie uczestniczą w programach obcojęzycznych, powinni znać język pol-
ski w stopniu wystarczającym, ale często na początku pobytu potrzebują wsparcia. 
Wszyscy uczestnicy Erasmusa dostają taką pomoc od swych krakowskich uczelni.

Ważną formą opieki i wsparcia kulturowego są zorganizowane spacery po 
Krakowie, a w szczególności wizyty w krakowskich muzeach. AI organizuje też 
spacery śladami jezuitów w Krakowie.

Na UJ funkcjonuje (w ramach Działu Obsługi Studentów Zagranicznych) Stu-
dencki Zespół Ambasadorów, który od trzech lat organizuje Intro Days. Jak wiemy 
od jego koordynatora, jest to seria spotkań wprowadzających dla cudzoziemców 
rozpoczynających regularne studia. W programie są prezentacje uniwersyteckich 
stowarzyszeń studenckich, spotkania i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli 
społeczności akademickiej, ale też przez Małopolski Urząd Wojewódzki, Narodowy 
Fundusz Zdrowia i Straż Graniczną. Podczas Intro Days studenci mogą korzystać 
z oferty uniwersyteckich muzeów z oprowadzaniem w kilku językach. W 2018 roku 
podczas tej imprezy zorganizowano też International Breakfast, wspólne wyj-
ścia do kina i teatru. Na ogół chętnych jest wielu. Ambasadorzy kontaktują się 

15  Por. https://www.esn.pl/pl [pobrano 2.08.2019].
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z indywidualnymi studentami, ułatwiają im pierwsze kroki w Krakowie i na UJ. 
Pośredniczą w znalezieniu przez nich właściwej osoby (lub uczelnianej instytucji), 
która może pomóc rozwiązać konkretny problem, ułatwiają kontakt z organizacja-
mi studenckimi czy kołami naukowymi. ESN UJ w ramach działań integrujących 
prowadzi ponadto takie formy wspólnych zajęć, jak wyjścia do domów dziecka czy 
schronisk dla zwierząt, sadzenie drzew (robi to też ESN AGH), przygotowywanie 
prezentów w ramach projektu Szlachetna Paczka.

W kilku uczelniach organizowane są Orientation Weeks, podobne do wspo-
mnianych Intro Days. UR organizuje na początku semestru Opening Day, pod-
czas którego nowo przybyli studenci zagraniczni dostają pakiety informacyjne. 
Samorząd studencki (jego Sekcja Międzynarodowa) dostaje regularnie listy przy-
jeżdżających studentów, z prośbą o różne formy opieki, na przykład o odebranie 
z lotniska. Uczelnia wspiera organizacyjnie i finansowo Centrum Kultury Stu-
denckiej. Roztacza też patronat nad Dniami Kina Międzynarodowego i Dniami 
Kuchni Międzynarodowej (na kilku uczelniach słyszeliśmy o podobnych impre-
zach kulinarnych, czasem nazywanych „dniami pieroga”). Uczelnia organizuje 
latem w Krynicy Staff Week, podczas którego dyskutowane są bieżące problemy 
kulturowe świata, Polski i Krakowa. Studenci zagraniczni opowiadają tam o swo-
ich problemach, a także o swoich krajach.

AGH organizuje w końcu września Welcome Day (a dla uczestników Eras-
musa – Orientation Week). Sponsoruje też międzynarodowe Wigilie, śniadania 
wielkanocne, szkolenia BHP (po polsku i angielsku), spotkania z przedstawicielami 
urzędów państwowych (również na temat możliwości zatrudnienia). ESN AGH 
kładzie szczególny nacisk na program Mentor. Choć o samym programie już pisa-
liśmy, warto krótko omówić, na podstawie rozmowy z prezesem ESN AGH, jego 
realizację na tej uczelni. Każdy przyjeżdżający uczestnik Erasmusa dostaje wcześniej 
e-mail od Centrum Studentów Zagranicznych (CSZ), w którym jest informowa-
ny m.in. o możliwości uzyskania pomocy mentora. Jeśli wyraża zainteresowanie, 
dostaje od CSZ e-mail z odpowiednim formularzem. Większość życzy sobie tego 
typu opieki. Mentorzy ESN AGH odbierają podopiecznego z lotniska, pomagają 
przy zakwaterowaniu w akademiku (obsługa akademików na ogół nie mówi w żad-
nym języku obcym), oprowadzają po uczelni i Miasteczku Studenckim AGH (dalej 
piszemy o nim więcej), ewentualnie pomagają zrobić pierwsze zakupy. W trakcie 
studiów stypendysta Erasmusa zawsze może się zwrócić o pomoc do swego men-
tora. ESN AGH posiada 100–150 mentorów, którzy na ogół rekrutują się spośród 
członków organizacji. ESN zajmuje się ich wyszkoleniem. Jeden mentor może mieć 
kilku podopiecznych, na ogół z tego samego kręgu językowego. Na AGH działa 
Koło Naukowe Blabel16, skupiające studentów zainteresowanych kwestiami języko-
wymi, wśród których są słuchacze zagraniczni, „regularni” i studiujący w ramach 

16  Por. http://www.blabel.agh.edu.pl/ [pobrano 6.08.2019].
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Erasmusa. Koło organizuje cieszące się dużą popularnością studenckie konferen-
cje naukowe. W AGH przewodniczącym Komisji ds. Współpracy w Uczelnianej 
Radzie Samorządu Studentów jest obecnie białoruski student informatyki.

ASP integruje studentów za pomocą imprez tematycznych związanych ze 
świętami, międzynarodowych wyjazdów plenerowych czy międzynarodowych 
uczelnianych wystaw, na przykład w Zakopanem.

Interesującą formą integrowania cudzoziemców wyróżnia się PK. Tamtejszy 
ESN organizuje (we współpracy z innymi sekcjami ESN) cotygodniowe spotkania 
określane jako „tandemy językowe” (tandem language meetings) w klubie B4 w cen-
trum miasta17. Studenci z różnych krajów (w tym Polacy) spotykają się parami przy 
stolikach oznaczonych flagami krajów i uczą się nawzajem własnych języków. Po 
godzinie 23.00 rozpoczyna się normalna zabawa.

Wróćmy do spotkań zagranicznych studentów z przedstawicielami instytucji 
państwowych. Choć pracownicy części uczelni nie zauważają żadnych problemów 
prawno-administracyjnych, z którymi musieliby się zmierzyć ich podopieczni, to 
w innych (zwłaszcza wielkich) uczelniach okazuje się, że współpraca z instytu-
cjami administracji państwowej i miejskiej bywa trudna. Wnioski o przedłużenie 
wiz, prawa pobytu rozpatrywane są w Krakowie bardzo długo, czasami dłużej niż 
w innych ośrodkach akademickich. Wśród miast, w których administracja działa 
przyjaźniej, wymieniano w szczególności Lublin i Gdańsk. Jak pokazał niedawny 
raport NIK, procedury legalizacji pobytu cudzoziemców to problem całego kra-
ju. Średnio legalizacja pobytu obcokrajowca wydłużyła się z 64 dni w 2014 roku 
do 206 dni w 2018 roku (NIK 2019: 7–8). Jednym z rezultatów tego stanu rzeczy 
jest rezygnacja przez wielu obcokrajowców z legalizacji pobytu i przebywanie 
w Polsce na podstawie odnawianej wizy. Na przykład wśród studentów bada-
nych w 2017 roku w AFM 65% przebywało w Polsce na podstawie wizy, a jedynie 
34% miało kartę pobytu.

Równocześnie zauważyliśmy, że w niektórych uczelniach kompetentni skąd-
inąd pracownicy administracji nie wiedzą o istnieniu w Krakowie punktów infor-
macji dla cudzoziemców – wojewódzkiego i miejskiego.

2.8. Miejsce zamieszkania w Krakowie

Dość naturalne wydaje się nam to, że studenci mieszkają w akademikach i „w mie-
ście”. Odrębną kategorią są wspomniani już klerycy, zakonnicy i zakonnice (uczący 
się przede wszystkim na UJPJ2), którzy mieszkają na ogół w domach zakonnych, 
ewentualnie w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Nimi nie będziemy się tu 
zajmowali.

17  Por. http://www.klub.krakow.pl/b4/ [pobrano 6.08.2019]. 
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Uczelnie krakowskie mają różne liczby własnych domów studenckich, a nawet 
kampusy (na przykład PK ma własny kampus na Czyżynach i osobno dom stu-
dencki w pobliżu Miasteczka Studenckiego AGH, o którym piszemy dalej), i różne 
liczby miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego, i tam kwaterują 
swych studentów zagranicznych.

Założone w 1976 roku w dzielnicy Krowodrza, półtora kilometra na zachód 
od głównego gmachu AGH, Miasteczko Studenckie (MS AGH) posiada 20 domów 
studenckich, a w nich około 8 tys. miejsc. Jest to największe osiedle akademickie 
w Polsce i dlatego skoncentrujemy się na nim. Posiada boiska do piłki nożnej, ko-
szykówki, siatkówki i korty tenisowe. Do wszystkich tych obiektów mieszkańcy 
mają bezpłatny dostęp18.

Według Ewy Pawlak, kierowniczki Działu Domów Studenckich AGH, w ciągu 
przeciętnego roku akademickiego faktycznie na osiedlu mieszka prawie (z uwa-
gi na dużą dynamikę trudno podać konkretną liczbę) 7 tys. osób z kilku uczelni. 
W roku akademickim 2018/2019 było wśród nich 1 274 obcokrajowców, ale rów-
nocześnie (czyli w tym samym momencie) mieszkało ich tam około 700. Przydział 
miejsc (dla wszystkich studentów uczelni) dokonuje się za pomocą elektronicz-
nego Centralnego Rozdziału Miejsc (CRM), w którym wstępnie każdy musi się 
indywidualnie zarejestrować. Zagranicznych studentów AGH zatwierdza potem 
(jako mieszkańców), również elektronicznie, Centrum Studentów Zagranicznych 
uczelni. Wszyscy studenci zagraniczni AGH mają zagwarantowane miejsce w aka-
demiku, choć nie każdy z tego korzysta.

AGH ma podpisane porozumienia z dziesięcioma krakowskimi uczelniami 
publicznymi, których studentów przyjmuje po rekomendacji tych uczelni. I oni 
muszą się zarejestrować w CRM. Każda z tych uczelni ma przyznany limit miejsc 
i może go wypełnić Polakami lub cudzoziemcami, w zależności od swojej decyzji, 
w którą administracja Miasteczka Studenckiego nie ingeruje. Zasadniczo jednak 
studenci zagraniczni spoza AGH mieszkają w akademiku Akropol.

Studenci AGH są rozdzielani między poszczególne akademiki na podstawie 
odnawianego corocznie porozumienia z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, 
według wydziałów uczelni, a nie według narodowości. Podział narodowościowy 
jest więc wtórny. Wyjątkiem są ci studenci ukraińscy, którzy przygotowują się do 
„podwójnego dyplomowania” na podstawie porozumień między AGH a konkret-
nymi uczelniami na Ukrainie. Jest ich około 200 i mieszkają razem.

Istnieją też inne czynniki określające mieszkaniową segregację i integrację 
studentów MS AGH. Po pierwsze, niektóre uczelnie faktycznie lokują swoich pol-
skich studentów we własnych domach studenckich, a dla swoich obcokrajowców 
rezerwują miejsca na Miasteczku. Po drugie, podział na pokoje dokonywany jest 
na prośbę samych mieszkańców. Po trzecie, istnieje oficjalna elektroniczna Giełda 

18  Por. https://www.miasteczko.agh.edu.pl/o-nas.html [pobrano 4.08.2019].
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Zamian, dzięki której już po wstępnym rozdziale miejsc studenci mogą prosić 
o zmianę. Po czwarte, słuchacze AGH mogą w czerwcu danego roku złożyć podanie 
o miejsce w konkretnym akademiku i konkretnym pokoju na rok następny. Widać 
tu, skąd się biorą pewne problemy, o których pisaliśmy w poprzednim rozdziale.

Według administracji MS AGH to, że niektórzy mieszkańcy są cudzoziemca-
mi, nie nastręcza żadnych szczególnych trudności. Zdaniem naszej rozmówczyni 
różnice kulturowe są jednak dostrzegalne w praktykach społecznych.

Wszyscy kierownicy poszczególnych domów studenckich mają podstawową 
znajomość języka angielskiego. Nie można jednak tego powiedzieć o portierach. 
Jest ich ponad stu. Corocznie zwalniają się mniej więcej cztery stanowiska por-
tiera. Proces wymiany portierów na znających podstawy języka angielskiego jest 
powolny, ale stale ma miejsce. Wspomniana wcześniej strona WWW Miasteczka 
dostępna jest nie tylko po polsku, ale i po angielsku. Ogłoszenia wywieszane w po-
szczególnych akademikach też są napisane w obu tych językach.

Uczelnie zasadniczo nie pośredniczą w wynajmowaniu mieszkań studenckich 
poza akademikami. Zagraniczni kandydaci, a potem studenci, wiedzą o tym, jak 
zdobyć mieszkanie na ogół już przed przyjazdem, z uwagi na społeczne sieci ab-
solwentów i byłych (nie tylko europejskich) studentów krakowskich uczelni lub też 
sieci Erasmusa. Istnieją też specjalne profile na FB, ułatwiające znalezienie miesz-
kania i pozwalające skontaktować się z potencjalnymi współlokatorami. Bywają 
z tym jednak problemy. Studentom ASP zdarzało się trafić na nieuczciwych po-
średników. KWSPZ nie ma akademików i nie zajmuje się pośrednictwem w zała-
twianiu mieszkań swym zagranicznym studentom, którzy zdaniem władz uczelni 
i bez tego radzą sobie dobrze.

Spośród zagranicznych studentów AM około 40% mieszka w akademikach. Ci 
studenci z Chin i Ukrainy, którzy tam mieszkają, to zdaniem pracowników uczel-
ni przede wszystkim osoby niezamożne. Inni mieszkają „w mieście”. Sami szukają 
mieszkań lub dowiadują się o nich już przed przyjazdem, a uczelnia nie pośredni-
czy w negocjacjach. Mieszkają ze sobą, w grupach narodowych, izolują się sami. 
Chodzi tu głównie o Ukraińców i Chińczyków, stanowiących największe zbioro-
wości zagranicznych słuchaczy tej uczelni. Na ASP uczestnicy Erasmusa łączą się 
w grupki i wspólnie wynajmują mieszkania studenckie, ale według pracowników 
tej szkoły wyższej głównie mieszkają w Miasteczku AGH lub w akademikach PK. 
Studenci UJ, w tym CM UJ, mieszkają przede wszystkim (w roku akademickim 
2018/2019 w liczbie 1 636 osób) w akademikach. Uczelnia im to gwarantuje. Ale 
nie dotyczy to osób z wymiany Erasmus na UJ. Zdaniem prezydenta ESN tej szkoły 
wyższej mieszkają oni głównie poza akademikami, gdyż uczelnia gwarantuje domy 
studenckie niecałej połowie z nich. Jest to sytuacja nieco konfliktogenna, ponieważ 
mieszkania „w mieście” są drogie i oddalone od uczelni. Zdaniem prezesa ESN 
AGH wszyscy studenci Akademii mają zagwarantowane miejsce w domu stu-
denckim. Większość zagranicznych studentów UP mieszka w jego akademikach.
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Nasze badania w AFM pokazały, że większość respondentów z Ukrainy wy-
najmuje wraz ze znajomymi mieszkania w różnych częściach miasta. Jedynie 31% 
mieszka w akademikach, a niecałe 8% wynajmuje samodzielnie mieszkania. Zde-
cydowana większość badanych określa swoje warunki mieszkaniowe jako dobre 
(42%) lub bardzo dobre (28%).

2.9.  Studenci zagraniczni i praca zarobkowa. Absolwenci i praca 
w Polsce

„Ustawa 2.0” (Ustawa z dnia 20 lipca 2018… 2018) w artykułach 324 i 79 reguluje 
kwestie opłat za studia i warunki otrzymywania stypendiów. Zagraniczni słucha-
cze studiów stacjonarnych mogą zostać zwolnieni z opłat za studia decyzją admi-
nistracyjną rektora, jeśli: a) są mieszkającymi w Polsce obywatelami państwa Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) bądź członkami ich rodzin, b) mają 
zezwolenie na pobyt stały w Unii Europejskiej, c) mają zezwolenie na pobyt cza-
sowy w szczególnych okolicznościach, d) mają status uchodźcy w RP lub korzy-
stają tu z ochrony czasowej lub uzupełniającej, e) mają certyfikat poświadczający 
znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1, f) mają Kartę Polaka 
lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego obywatelstwa, g) są mieszkającym 
w Polsce małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP. Pozostali ponoszą 
opłaty, ustalone przez uczelnię. Opłaty te wnoszą rodzice studentów, instytucje 
wspomagające z ich rodzinnych lub innych krajów lub sami studenci, z własnych 
oszczędności lub pracy zarobkowej.

Osoby te mogą się ubiegać w Polsce o stypendium socjalne. O pozostałe ro-
dzaje świadczeń, takie jak stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnospraw-
nych, zapomogę lub stypendium ministra mogą się starać wszyscy cudzoziemcy 
podejmujący i odbywający w Polsce studia.

Podstawowym zadaniem wszystkich studentów, polskich i zagranicznych, 
powinno być studiowanie, a nie praca zarobkowa. Takie tradycyjne podejście 
jest jednak już od dekad nierealistyczne. Według badań i potocznych obserwacji 
prowadzonych przez nauczycieli akademickich zdecydowana większość polskich 
studentów, niezależnie od kierunku studiów, pracuje zarobkowo – w gastronomii, 
w sklepach, firmach kurierskich, ale też w zawodach, do których się przygotowu-
ją, np. jako stażyści. Rozważmy jednak temat naszego rozdziału, a więc studen-
tów zagranicznych w Krakowie. Badania prowadzone przez Jana Brzozowskiego 
i Konrada Pędziwiatra wśród ukraińskich słuchaczy studiów licencjackich na 
UEK pokazały, że prawie co czwarty z nich w 2015 roku wykonywał jakąś pracę 
w trakcie studiów. W gronie uczestników studiów magisterskich pracujących było 
jeszcze więcej. Spośród studentów ukraińskich aktywnych ekonomicznie 65% było 
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zatrudnione nielegalnie (Brzozowski i Pędziwiatr 2015: 228). Badania ankietowe 
prowadzone w AFM w 2017 roku pokazały natomiast, że prawie połowa respon-
dentów ukraińskich pracowała podczas studiowania. Pośród tych, którzy pracowali, 
34% robiło to na część etatu, 8% – na pełny etat, a 2,5% prowadziło własne firmy. 
Pisemne umowy o pracę posiadało 54%, a 44% pracowało bez tego typu umów, 
czyli w szarej strefie. Badani studenci AFM najczęściej pracowali w gastronomii 
(np. jako kelnerki/kelnerzy, barmanki/barmani), w hotelarstwie, sprzedaży, ochro-
nie, kosmetyce i opiece nad dziećmi.

Nasze informacje – oprócz wyżej wymienionych źródeł – pochodzą od pracow-
ników działów dydaktyki i działów współpracy z zagranicą zajmujących się studen-
tami zagranicznymi, a także od przedstawicieli organizacji studenckich, z którymi 
rozmawialiśmy. Nie są to dane reprezentatywne, więc należy je traktować raczej 
jako empiryczne hipotezy niż zreferowane fakty.

Naszym zdaniem te zajęcia można podzielić na dwa rodzaje: 1) pracę w zawo-
dzie, do którego studenci się przygotowują na uczelni, 2) pracę niezwiązaną z kie-
runkiem, który studiują. Do tego pierwszego typu możemy zaliczyć na przykład: 
a) pracę w rozmaitych firmach, w tym w międzynarodowych korporacjach, w cha-
rakterze informatyków; b) pracę studentów kosmetologii w różnych krakowskich 
zakładach kosmetycznych; c) pracę w charakterze specjalistów od ogrodnictwa 
w krakowskich firmach ogrodniczych (dotyczy to też afrykańskich studentów UR); 
d) pracę dla muzyków –granie w krakowskich orkiestrach i zespołach; e) w pew-
nym zakresie pracę w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach specja-
listów od danego kraju lub obszaru językowego; f) w pewnym zakresie uczenie 
języków obcych, przede wszystkim w licznych w mieście szkołach językowych. 
Do drugiego typu zaliczamy pracę z założenia krótkotrwałą (choć czasem wyko-
nywaną w różnych miejscach w sumie przez kilka lat), np. w gastronomii, hote-
larstwie, sprzedaży, ochronie, opiece nad dziećmi. Pracownicy uczelni i działacze 
organizacji studenckich znają przykłady kontynuowania przez zagranicznych ab-
solwentów prac zarobkowych, które podjęli w czasach studenckich. Absolwenci 
studiów humanistycznych i społecznych zostają w Krakowie i pracują w szeroko 
rozumianym zawodzie jako nauczyciele języka lub specjaliści w biurach podró-
ży; inni kontynuują pracę w korporacjach, pracują jako informatycy, ogrodnicy, 
muzycy (sześcioro z nich pełni obecnie funkcję akompaniatorów w AM), nauczy-
ciele akademiccy (w mijającym roku akademickim PK zatrudniła dwóch swych 
zagranicznych absolwentów studiów doktoranckich na stanowiskach nauczycieli 
akademickich); choć słuchacze ASP nie mają na ogół wiele czasu na pracę z uwa-
gi na wielką intensywność studiów, absolwenci tej uczelni znajdują zatrudnienie 
w agencjach poszukujących grafików i innych znawców technik projektowych. Stu-
denci kosmetologii i innych kierunków prowadzonych przez KWSPZ w znacznej 
większości zostają po studiach w Krakowie i znajdują tu pracę. Systematyczne dane 
na ten temat nie są jednak na razie gromadzone przez uczelniane centra karier.
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2.10.  Studenci zagraniczni i ich nieformalne życie kulturalne 
w Krakowie19

Przez nieformalne życie kulturalne rozumiemy tutaj praktyki kulturowe, które nie 
są inicjowane i organizowane przez takie sformalizowane instytucje akademickie 
jak administracja uczelni, samorządy studenckie, ESN, zarejestrowane uczelniane 
i studenckie stowarzyszenia. Życie kulturalne studentów może być organizowane, 
z ich inicjatywy, zarówno przez pozauczelniane instytucje silnie sformalizowane, 
jak i nieformalne. Wiemy, że granica między praktykami sformalizowanymi a nie-
sformalizowanymi może być (i czasem jest) płynna. Gdy interesujemy się życiem 
religijnym zagranicznych studentów, to nie możemy abstrahować od oficjalnych 
inicjatyw parafialnych, ale zajmują nas również małe wspólnoty religijne działa-
jące na obrzeżu sformalizowanych Kościołów. Nasze podejście jest więc raczej in-
kluzywne niż ekskluzywne, ale i tak mamy świadomość tego, że nie udało się nam 
zlokalizować wielu inicjatyw.

Przez praktyki kulturowe będziemy tutaj rozumieli twórczość artystyczną, ko-
mercyjną lub niekomercyjną, ale wykraczającą poza najbliższe, prywatne otoczenie, 
udział w wydarzeniach artystycznych w charakterze widzów, publikowanie tekstów 
w rosyjsko- lub ukraińskojęzycznych (lub wydawanych w innych językach) mediach 
krakowskich, czynny i bierny udział w wydarzeniach sportowych i turystycznych. 
Chodzi nam, inaczej mówiąc, o nieformalnie organizowane wycieczki, spotkania, 
dyskoteki, koncerty (również te przygotowywane przez oficjalnie zarejestrowane, 
zarówno uczelniane, jak i pozauczelniane kluby), wydarzenia sportowe. Są to prak-
tyki, do których trudno dotrzeć, a naszym zdaniem dotąd nie zostały wystarcza-
jąco dobrze opisane. Dlatego też poniższa prezentacja będzie szczególnie wycin-
kowa. Wiele wydarzeń, o które nam chodzi, ogłasza się na FB, na wymienionych 
dalej profilach (i zapewne na innych również). Informacje na ich temat pochodzą 
z obserwacji pracowników Miasteczka Studenckiego AGH, z rozmów przepro-
wadzonych latem 2019 roku przez wspomnianą już wolontariuszkę Mahdalenę 
Lomanovską z działaczami studenckimi i wybranymi studentami zagranicznymi, 
a także z esejów na ten temat, specjalnie dla nas napisanych przez naszych byłych 
studentów. Korzystaliśmy też z rozmów z działaczami ukraińskimi w Krakowie.

Zacznijmy od klubów i studenckiej społeczności ukraińskiej. W centrum 
kampusu Politechniki Krakowskiej funkcjonuje Studencki Klub „Kwadrat”20, na-
leżący do Studenckiego Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej. Wśród róż-
nych wydarzeń organizowanych przez ten klub warto wymienić Młody Kraków 
czy Nasze Wydarzenie. Te dwa przykłady to zwykłe dyskoteki, ale z piosenkami 

19  Piszemy tutaj przede wszystkim o takich wydarzeniach i inicjatywach, które naszym zdaniem 
są skierowane głównie do studentów, a nie do ogółu imigrantów w mieście. W tych „ogólnych” wy-
darzeniach studenci też oczywiście biorą udział. Zwracamy jednak na nie uwagę tylko sporadycznie.

20  Por. https://klubkwadrat.pl/pl [pobrano 5.08.2019].
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rosyjskojęzycznymi. Od czasu do czasu (nieregularnie) przyjeżdżają tu znani ro-
syjskojęzyczni piosenkarze np. Kyivstoner, znany ukraiński raper21. Strona inter-
netowa klubu jest jednak wyłącznie polskojęzyczna.

Inny ważny w naszym kontekście klub Shine22 mieści się również w ścisłym 
centrum Krakowa. Jego strona internetowa została przygotowana w językach pol-
skim i angielskim. Popularnym wydarzeniem wśród rosyjskojęzycznych studentów 
jest organizowany tam Sound of Ukraine23. Kluby te nie mają charakteru ukraiń-
skiego, ale organizują imprezy dla Ukraińców, głównie studentów, i są wśród nich 
popularne.

Tradycję mają już ukraińskie imprezy odbywające się w miejscach określanych 
jako co-working. Popularny wśród krakowskich studentów ukraińskich był jeszcze 
niedawno „ITechcloud Coworking”24, ulokowany na Kazimierzu, mający stronę 
internetową w językach polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Inna taka in-
stytucja (obecnie raczej pub niż co-working) to „What’s Up Kraków – Social Pub”25, 
ulokowany w samym sercu miasta. Jego strona internetowa jest w całości po rosyj-
sku. Na Powiślu, pod Wawelem, w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego znajduje 
się „Metaforma Cafe”26 – kawiarnia, w której odbywały się wiosną i latem 2019 roku 
imprezy Stand Up Club Krakow. Są to autorskie monologi, sceny komediowe, krótkie 
skecze, dowcipy wykonywane w języku rosyjskim lub ukraińskim. Posty dotyczące 
tego wydarzenia są umieszczane na FB wyłącznie w języku rosyjskim.

Również kilka typów imprez „ogólnoukraińskich” obejmuje w szczególności 
publiczność studencką. Nieregularnie w zamierzeniu odbywa się w Krakowie Fe-
stiwal Nowoczesnej Ukraińskiej Piosenki w „Louis Music Club & Park” przy Rynku 
Głównym27. Organizator to Szkoła Muzyczna Pani Ani, prywatna placówka edu-
kacyjna założona przez imigrantkę z Kijowa, uczącą muzyki Polaków, ale i Ukra-
ińców. Jak dotąd festiwal odbył się raz, ale następne są już planowane. Krakowskie 
Biuro Festiwalowe od trzech lat organizuje pikniki w parkach. Ostatni, o tematyce 
ukraińskiej, odbył się w końcu sierpnia w Parku Krakowskim jako Art-Picnic Kra-
ków 19. Wsparcia udzielił Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie oraz ukraiń-
ska Fundacja Zustricz z Krakowa. W programie był konkurs ukraińskich strojów 
ludowych, wystawa rysunków dziecięcych, pokaz filmowy, ukraińskie jedzenie 
i pokaz kulinarny ukraińskiego szefa kuchni Ievgena Klopotenko. W „Kawiarni 

21  Por. https://www.facebook.com/events/klub-kwadrat/tusovka-x-%D0%BA%D0%B8%D0%
B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80/276107006343611/ [pobrano 
6.08.2019].

22  Por. https://krakow.shineclub.com.pl/klub [pobrano 5.08.2019]. 
23  Por. https://www.facebook.com/soundofukraine/ [pobrano 6.08.2019].
24  Por. https://itechcloud.pl/?lang=pl [pobrano 5.08.2019]. 
25  Por. https://whatsupkrakow.com/ [pobrano 05.08.2019].
26  Por. https://www.yelp.pl/biz/metaforma-cafe-krak%C3%B3w; https://www.facebook.com/

standupclubkrakow/ [pobrano 5.08.2019]. 
27  Por. https://www.facebook.com/events/385848592061149/ [pobrano 6.08.2019]. 

Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich



123

Teatralnej” (przy Teatrze Słowackiego) często odbywają się natomiast wieczory 
piosenki ukraińskiej28, których organizatorką jest Olena Sydorak.

„ByClouds – Lounge Bar”29, umieszczony w centrum miasta, to miejsce od-
wiedzane przede wszystkim przez zagranicznych turystów i studentów. Wedle 
oszczędnej informacji udzielonej nam przez administrację klubu, specjalne im-
prezy organizowane są tam mniej więcej raz w miesiącu, a połowa z nich to wy-
darzenia ukraińskie. Do tego trzeba dodać cotygodniowe zabawy karaoke w ję-
zyku ukraińskim. Jak informuje administracja klubu, jego pracownicy mówią po 
polsku, angielsku, ukraińsku, rosyjsku i białorusku, dzięki czemu imprezy mogą 
się odbywać w tych językach.

Facebookowa grupa Naszi Liudie w Krakowie30 podaje informacje o komer-
cyjnych koncertach rosyjskojęzycznych, w których chętnie uczestniczą ukraińsko- 
i rosyjskojęzyczni studenci. W sierpniu 2019 roku promowała koncert Lyapis 98 – 
białoruskiego zespołu rockowego, którego wokalistą jest Siergiej Mikhalkow. Grupa 
swoją nazwę otrzymała na cześć Nikifora Lyapisa, głównego bohatera powieści 
Dwanaście krzeseł Ilji Ilfa i Eugeniusza Pietrowa z 1928 roku. Koncert miał miejsce 
w klubie „Kwadrat”. Bilety można było kupić w sklepach Empik i Media Markt albo 
na miejscu przed rozpoczęciem koncertu. Z FB można się też dowiedzieć o zbiórce 
chętnych na autobusowy wyjazd do Berlina na koncert Maksa Korża, popularnego 
piosenkarza białoruskiego31.

Studenci rosyjskojęzyczni (niezależnie od kraju pochodzenia) integrują się 
głównie za pomocą Facebooka:

Najpopularniejszym źródłem komunikacji i informacji o wszystkich ważnych kwestiach 
związanych z nadchodzącymi wydarzeniami nieformalnymi (wyjazdy na grilla, spotkania 
biznesowe, kulturowe, muzyczne itd.), dokumentami, wymianą i sprzedażą itd. jest grupa na 
Facebooku pod nazwą „Rosyjskojęzyczni w Krakowie. Kraków – moje ulubione miasto”32, 
która 22 listopada 2019 roku liczyła ponad 30 000 członków. Jest to grupa dla każdego, kto 
mieszka w Krakowie i posługuje się językiem rosyjskim. Można tu dzielić się wiadomościa-
mi, promować ciekawe wydarzenia, planować wspólne imprezy, dzielić się doświadczeniami, 
zadawać pytania. Omawiają tu edukację, pracę, rady, sugestie, pytania dotyczące adaptacji, 
rekreacji, wycieczek, spotkań, urodzin, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Twórcą i ad-
ministratorem grupy jest […] obywatel Polski, repatriant z Kirgistanu. Administrator to […] 
obywatelka polska, repatriantka z Kirgistanu. Grupa nie jest powiązana z żadnym stanem 
[warstwą społeczną – przyp. aut.] i nie jest sponsorowana przez żaden rząd ani organizację 

28  Por. https://www.facebook.com/olenkasydorak?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=AR
DCQ3tMIdBGiEpUEaDSxFHlXCdO0zYvIZTRgfP4qt9obQOeBS2ahllhI6wR2VBQJ54Ws_jckVjP-
CxJd; https://uainkrakow.pl/vechir-ukrainskoi-pisni-u-krakovi-yednaie-shchoraz-bilshe-liudei/ [po-
brano 6.08.2019]. 

29  Por. www.byclouds.pl [pobrano 6.08.2019].
30  Por. https://www.facebook.com/krakkow/ [pobrano 6.08.2019].
31  Por. https://www.facebook.com/events/2294998314122128/ [pobrano 6.08.2019].
32  Por. por. https://www.facebook.com/groups/457550754320072/ [pobrano 22.11.2019].
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polityczną lub religijną. Administratorzy grup nie pracują w służbach rządowych i sami 
nie są Rosjanami (Rumiantseva 2019).

Na terenie „Klubu Ukraińskiego” Fundacji Zustricz w Krakowie działa „Ukra-
inian Speaking Debate Club”33. Ten klub debat działa od września do końca roku 
akademickiego. Spotkania odbywają się co tydzień (w roku akademickim 2018/2019 
w czwartki). Stale uczestniczy w nich 8–10 osób.

Brakuje badań analizujących zbiorowe życie religijne studentów zagranicznych 
w Krakowie. Istniejące analizy dotyczą tylko pewnych grup studentów i to w in-
nych częściach kraju (np. analiza wpływu studentów muzułmańskich z Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej na odrodzenie islamu we współczesnej Polsce – por. 
Pędziwiatr 2012a). Pewne światło na tę problematykę rzucają badania ankietowe 
(przytaczane już przez nas) realizowane przez jednego z autorów w 2017 roku 
w AFM. Choć dla połowy badanych studentów ukraińskich religia nie była istotnym 
elementem życia, to dla prawie 8% była bardzo ważna, a dla 22% – raczej ważna 
(rysunek 40). Wysoki poziom sekularyzacji wśród osób młodych nie powinien 
zaskakiwać – został on zdiagnozowany przed rokiem przez Pew Research Center 
również wśród młodych Polaków (por. Pacewic 2018).

Rysunek 40. Religia jest istotnym elementem mojego życia (wyniki w proc.)
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Źródło: Opracowanie własne (n=90).

Co czwarty badany nie odpowiedział na pytanie o częstotliwość odmawiania 
modlitw, a 22% odpowiedziało, że nie modli się nigdy. Tym niemniej prawie 27% 
stwierdziło, że modli się rzadziej niż raz na miesiąc, a prawie 6% – że raz na miesiąc. 

33  Por. https://www.facebook.com/ukrainianspeakingdebateskrakow/ [pobrano 5.08.2019]. 
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Jedynie 14% Ukraińców modli się codziennie, a kolejne 6% – raz na tydzień. Te 
dane dokładnie pokrywają się z tym, co wiemy na temat religijności młodych Po-
laków na podstawie cytowanych powyżej badań Pew Research Center (tamże).

Jeśli chodzi o uczestnictwo w modłach zbiorowych bądź nabożeństwach reli-
gijnych, to jedynie co dziesiąty badany student AFM robił to regularnie, z częstotli-
wością przynajmniej raz na tydzień. Co czwarty natomiast twierdził, że te praktyki 
religijne wykonuje nie rzadziej niż raz w miesiącu. Prawie 39% badanych odpo-
wiedziało natomiast, że nie robi tego wcale, niejako delegując obowiązki religijne 
na swoje rodziny, co jest dość częstą praktyką wśród młodych osób w pierwszych 
stadiach migracji.

Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała przynależność do Cerkwi pra-
wosławnej. Prawie jedna czwarta badanych przyznała, że nie należy do żadnego 
Kościoła ani związku wyznaniowego. Prawie 8% studentów należało do Kościoła 
greckokatolickiego. Wśród wspólnot protestanckich najczęściej wymieniany był 
przez respondentów Kościół zielonoświątkowy bądź Kościół baptystyczny. Przyna-
leżność do Kościoła katolickiego zadeklarowało jedynie 2% badanych (rysunek 41). 
Jednocześnie prawie 35% badanych wyznało, że obchodzi wiele świąt (m.in. Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, dzień św. Mikołaja i święto Trzech Króli), których nie 
obchodzili w swoim kraju.

Rysunek 41. Przynależność do Kościoła bądź związku wyznaniowego (wyniki w proc.)
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Źródło: Opracowanie własne (n=90).

W dalszej części przedstawimy informacje dotyczące religijności studentów 
zagranicznych, które uzyskaliśmy od pracowników administracji uczelni oraz 
rzymskich katolików, zaangażowanych w działalność religijną.
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Wierzący studenci UPJP2 (w tym studenci zagraniczni), jak się dowiedzieliśmy 
w administracji tej uczelni, dołączają do religijnych wspólnot działających w Kra-
kowie, np. Chrystus w Starym Mieście34 czy Rycerstwo Niepokalanej35. Wiemy 
o mszach niemieckojęzycznych w rzymskokatolickim kościele Świętej Barbary36, 
ale nie dotarliśmy do informacji o uczestnictwie studentów zagranicznych w ży-
ciu tej parafii. Wiadomo nam jednak o tym, że co prawda w roku akademickim 
2018/2019 nie było w niemieckojęzycznej wspólnocie św. Barbary ani jednego 
studenta, ale istnieje ważny potencjał dla aktywności studenckiej. Parafia nie ma 
strony WWW w żadnym obcym języku.

We wszystkich polskich ośrodkach akademickich działają przy niektórych 
parafiach rzymskokatolickich duszpasterstwa akademickie. Zainteresowaliśmy się 
tym, na ile te miejsca skupiają katolickich studentów zagranicznych. Skoncentro-
waliśmy się na dwóch parafiach – jednej tuż przy Miasteczku Studenckim AGH 
i drugiej tuż przy kampusie UEK.

W pobliżu Miasteczka, przy parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, dzia-
ła obejmujące chętnych studentów zagranicznych Duszpasterstwo Akademickie 
Księży Misjonarzy „Na Miasteczku”37, którego strona internetowa dostępna jest 
jednak tylko po polsku. W roku akademickim 2018/2019 w duszpasterstwie ak-
tywnie działało osiem osób z zagranicy: trzy z Litwy, dwie z Ukrainy, dwie z Francji 
i jedna z Niemiec. Byli to przede wszystkim studenci UJ, AGH i UP. Uczestnicy 
z Litwy i Francji śpiewali regularnie w chórze. Jedna z wilnianek bywała czasami 
dyrygentką. Schola śpiewa na co dzień (oprócz soboty) na mszy akademickiej. Nie-
miec był wolontariuszem w Projekcie a Paulo, który polega na pomocy osobom 
w podeszłym wieku w ich codziennym życiu. Działa kawiarenka, gdzie członkowie 
duszpasterstwa mogą się spotkać. Duszpasterstwo posiada swój profil FB, śledzony 
przez ponad 3 tys. osób38.

Drugi przykład to Duszpasterstwo Akademickie „Karmel” (DA) działają-
ce przy znajdującym się tuż obok kampusu UEK kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP, będącego częścią klasztoru karmelitów bosych. Duszpasterstwo 
animują mnisi karmelitańscy z ojcem Bartłomiejem Kolankiewiczem, który 
pełni funkcję duszpasterza akademickiego. Na spotkania DA według ojca Ko-
lankiewicza uczęszcza regularnie około 50 osób, a w działaniach Karmelu bie-
rze udział około 100 osób. Wśród nich obcokrajowcy stanowią maksymalnie 
5–10%. Są wśród nich najczęściej obywatele USA o polskich korzeniach oraz 

34  Więcej informacji na: http://mariacki.com/en/pastors-and-community/christ-in-the-city/ 
[pobrano 7.08.20].

35  Por. https://www.facebook.com/pages/category/Community/Rycerstwo-Niepokalanej-przy-
ko%C5%9Bciele-o-Franciszkan%C3%B3w-w-Krakowie-1121180614648384/ [pobrano 7.08.2019].

36  Por. https://swietabarbara.jezuici.pl/ [pobrano 7.08.2019].
37  Por. https://namiasteczku.org/ [pobrano 8.08.2019].
38  Por. https://www.facebook.com/NaMiasteczku [pobrano 22.11.2019].

Cudzoziemcy na uczelniach krakowskich



127

Ukraińcy, którzy również często mają polskie pochodzenie. Grekokatolicy pojawiają 
się na regularnych spotkaniach Karmelu tylko incydentalnie i najczęściej jedno-
razowo. Obcokrajowcy uczestniczący w zajęciach duszpasterstwa, podobnie jak 
inni studenci, biorą udział w mszach, spotkaniach i wspólnych kolacjach. DA nie 
prowadzi żadnych inicjatyw, które byłyby nakierowane na studentów zagranicz-
nych. Ich oferta wsparcia (głównie) duchowego jest skierowana do studentów 
polsko języcznych i obcokrajowcy, żeby z niej skorzystać, muszą władać językiem 
polskim. Ukraińcy, którzy pojawiają się w DA, najczęściej bardzo dobrze mówią po 
polsku39. Duszpasterstwo posiada swój profil FB, śledzony przez ponad tysiąc osób40.

Oprócz wyżej wymienionych w Krakowie prężnie działają również Francisz-
kańskie Duszpasterstwo Akademickie „Mrowisko”, Dominikańskie Duszpasterstwo 
Akademickie „Beczka”, Centralne Duszpasterstwo Akademickie św. Anny w Kra-
kowie, Duszpasterstwo Akademickie „U Szczepana”, Wspólnota Akademicka Je-
zuitów (WAJ), Duszpasterstwo Akademickie „Dar” i Duszpasterstwo Akademickie 
„Na Górce”, których nie objęliśmy naszymi badaniami.

Znaczna (choć trudna do oszacowania) część studentów pochodzących z Ukra-
iny to grekokatolicy. W Krakowie istnieje parafia greckokatolicka, która skupia 
grupę ukraińskich studentów41. Ta wspólnota nawiązuje do projektów ewangeliza-
cyjnych Kursu Alfa42. Zdaniem jej koordynatorki, doktorantki UJ, w 2015 roku, gdy 
przyjechała ona do Krakowa, istniały już formy organizacyjne tej wspólnoty. Od 
roku akademickiego 2015/2016 nawiązała ona do genetycznie ukraińskiego RUAH 
(„radosne, owocne, aktywne, chrześcijańskie”). Forma obecna (od 2017 roku) 
określana jest jako Obmova (odnowa)43. Ta wspólnota nawiązuje do ukraińskiego 
towarzystwa studentów katolickich, założonego w 1930 roku we Lwowie z inicjaty-
wy i przy wsparciu greckokatolickiego metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Towa-
rzystwo wznowiło działalność w 1992 roku. Spotkania, w których bierze udział raz 
w tygodniu 10–20 osób, poświęcone są samokształceniu religijnemu (na przykład 
liturgii, postowi w Kościele wschodnim, powołaniu do świętości) i historycznemu 
(na przykład historii Kościoła greckokatolickiego, historii Ukrainy). W trakcie roku 
akademickiego uczestniczą w nich czasem greckokatoliccy duchowni z Ukrainy. 
Poza tymi spotkaniami grupa organizuje też wycieczki i obozy wyjazdowe, połą-
czone z mszami, dyskusjami na tematy religijne, historyczne i kulturowe. Zarówno 
w spotkaniach krakowskich, jak i wyjazdach biorą czasem udział rzymskokatoliccy 
studenci polscy. Grupa okazjonalnie współpracuje z jezuickim duszpasterstwem 
akademickim WAJ. Wspólnie organizują modlitwy, uczestniczą w imprezach Taizé. 

39  Więcej informacji na temat DA Karmel – www.da.karmel.pl [pobrano 22.11.2019].
40  Więcej informacji na: https://www.facebook.com/DaKarmel/ [pobrano 22.11.2019].
41  Więcej informacji – https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Pa-

rafia-Greckokatolicka-w-Krakowie-365835666892972/ [pobrano 9.08.2019].
42  Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurs_Alpha [pobrano 9.08.2019].
43  Por. https://www.facebook.com/obmova/krakow/?ref=br_rs [pobrano 10.08.2019].
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Część studentów z Ukrainy, w szczególności rosyjskojęzycznych, uczestniczy też 
w życiu parafii prawosławnej w Krakowie44.

W lokalu wynajmowanym na krakowskim Kazimierzu działa nieformalna 
grupa protestancka (charyzmatycy, zielonoświątkowcy), związana ze Zborem Be-
tlejem45 – Słowiańska Misja w Europie, którą tworzą w przeważającej mierze ukra-
ińscy, ale też białoruscy i rosyjscy studenci (na ogół w wieku 18–40 lat, studiujący 
często na AFM, UEK czy AGH). Czterej pastorzy Misji to Ukraińcy. Spotykają 
się na głównym nabożeństwie w niedzielę o 11.00, ale także w inne dni tygodnia 
(np. w poniedziałki o 19.00). Od czasu do czasu grupa zaprasza do swojego lokalu 
na gry planszowe oraz organizuje wyjazdy terenowe. Niektórzy uczestnicy spoty-
kają się też w prywatnych mieszkaniach, gdzie studiują Biblię, modlą się, śpiewają 
pieśni religijne czy wspólnie przygotowują posiłki.

2.11.  Zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni oraz instytucji 
badawczych

Ostatnią część rozdziału poświęcamy obcokrajowcom pracującym na uczelniach 
krakowskich. Odwołujemy się tu do badań, internetowych i terenowych, prowa-
dzonych na materiale ze wskazanych w jego tytule lat (por. Mucha i Łuczaj 2013, 
2017a, 2017b, 2018). Szczegóły metodologii odnoszącej się do analizy ministerial-
nej bazy danych z 2012 roku, jak i do późniejszych badań internetowych i indy-
widualnych wywiadów pogłębionych zawarte są w szczególności w pracy Polska 
w świecie krążących umysłów (Mucha i Łuczaj 2018: 102–108).

Polski system szkolnictwa wyższego we wskazanych tu latach (w praktyce do 
roku akademickiego 2018/2019) był regulowany przez inną ustawę niż obecnie. 
W całej Polsce funkcjonowało 520 placówek szkolnictwa wyższego, w tym 141 szkół 
publicznych i 379 niepublicznych46. W połowie 2015 roku uczelnie te zatrudniały 
nieco powyżej 100 tys. pracowników naukowych. Pod koniec 2014 roku studiowało 
w Polsce około 1 mln 470 tys. osób. Obowiązywał wymóg „minimum kadrowe-
go” – minimalnej liczby doktorów oraz łącznie doktorów habilitowanych i profe-
sorów, zatrudnionych na etacie w danej jednostce akademickiej, niezbędnych do 
prowadzenia jakiegoś kierunku studiów. Z powodu braku odpowiedniej polskiej 
kadry wiele uczelni zatrudniało mających odpowiednie kwalifikacje formalne cu-
dzoziemców, zwłaszcza z rosyjskiego obszaru językowego.

44  Por. https://www.facebook.com/krakowcerkiew [pobrano 10.08.2019].
45  Por. http://betlejem.krakow.pl/v2/ [pobrano 10.08.2019]; https://www.localprayers.com/PL/

Krak%C3%B3w/1699400446967841/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 [pobrano 10.08.2019].

46  Por. www.polon.nauka.gov.pl [pobrano 25.07.2015].
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Według wykorzystywanego w przywoływanych badaniach ministerialnego 
zbioru danych (zawierającego wiele luk), pochodzącego z 2012 roku (później mi-
nisterstwo nie przygotowało już takiego zbioru), w Polsce pracowało wówczas 
1 887 zagranicznych nauczycieli akademickich (około 1,9% wszystkich uczonych 
pracujących w Polsce). Prawie połowa z nich posiadała habilitację. Można sądzić, 
że potrzebni byli polskim uczelniom do wypełnienia wymogu wspomnianego mi-
nimum kadrowego. Zagraniczni uczeni pochodzili najczęściej z jednego z sied-
miu krajów sąsiadujących z Polską. W pierwszej dziesiątce krajów (na ósmym 
i dziewiątym miejscu) znaleźli się ponadto Amerykanie i Brytyjczycy. Według 
najnowszych danych GUS (2019) w roku akademickim 2018/2019 na krajowych 
uczelniach było zatrudnionych 2,1 tys. zagranicznych nauczycieli akademickich, 
a więc około 200 osób więcej niż sześć lat wcześniej.

Przynajmniej jednego obcokrajowca zatrudniały w 2012 roku 124 uczelnie pu-
bliczne (94% istniejących) i 146 uczelni niepublicznych (43%). W jednostkach pu-
blicznych pracowało 1 378 cudzoziemców, uczelnie niepubliczne natomiast zatrud-
niały ich 509. Najwięcej uczelni, które zatrudniały wykładowców za granicznych, 
znajdowało się w województwie mazowieckim, co wynika oczywiście z dominującej 
pozycji Warszawy. Następne w kolejności były województwa: śląskie, wielkopol-
skie i dolnośląskie. Województwo małopolskie, z dwiema wielkimi krakowskimi 
uczelniami (UJ i AGH), znalazło się na czwartym miejscu. Polska roku 2012 była 
(i tak pozostało) krajem, który w porównaniu z innymi państwami europejski-
mi (nawet z najbliższego regionu) przyciąga niewielu zagranicznych pracowni-
ków naukowych. Wśród 20 polskich uczelni, zatrudniających największą liczbę 
cudzo ziemców, znajdowały się dwie szkoły krakowskie: Uniwersytet Jagielloński 
(miejsce trzecie) i AGH (miejsce 16.). W tym samym roku Ranking Perspektyw 
i Rzeczpospolitej analizował 88 polskich uczelni publicznych i niepublicznych. 
Wśród nich tylko 11 szkół w ogóle nie zatrudniało cudzoziemców. Były to przede 
wszystkim szkoły (akademie, uniwersytety) medyczne (pięć), ale też dwie uczelnie 
rzymskokatolickie (ulokowane w Krakowie): Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
oraz Akademia Ignatianum.

Ministerialna baza zawiera rozmaite dane na temat zagranicznych uczonych 
pracujących w Krakowie, ale trzeba pamiętać o tym, że proste porównanie wyni-
ków wspomnianego badania internetowego z lat 2015–2017 z bazą z 2012 roku 
może nie być do końca trafne. Niemniej jednak niektóre liczby powinny być przy-
najmniej częściowo podobne, ponieważ w okresie trzyletniej luki nie zaszły znane 
autorom szczególne wydarzenia, które mogłyby mieć wpływ na sytuację systemu 
akademickiego.

W 2015 roku funkcjonowało w Krakowie 28 wyższych uczelni, a wśród nich 
dziesięć szkół publicznych i kilkanaście czołowych instytutów badawczych, działa-
jących w strukturach Polskiej Akademii Nauk oraz rozmaitych ministerstw. Warto 
pamiętać o nich, jako części naukowego środowiska Krakowa.
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Badania z lat 2015–2017 objęły sześć największych publicznych uczelni Krako-
wa: Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakow-
ską, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Pedagogiczny. 
Według wspomnianych wcześniej danych ministerialnych w całym województwie 
małopolskim funkcjonowało jednak 18 wyższych uczelni, które zatrudniały wy-
kładowców obcokrajowców, ale większość z nich (13) znajdowała się w Krakowie. 
W mieście pracowało 155 zagranicznych uczonych, a w innych miastach woje-
wództwa – tylko 27. Sześć uczelni krakowskich, o których dalej mowa, zatrudniało 
prawie 90% cudzoziemskich uczonych z tego miasta. Pozostali „krakowscy” obco-
krajowcy pracowali w Akademii Muzycznej (1 osoba), Instytucie Fizyki Jądrowej 
PAN (3), Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (6), Krakow-
skiej Szkole Promocji Zdrowia (1), Akademii Sztuk Teatralnych (2), Wyższej Szkole 
Europejskiej (4) i w Wyższej Szkole Bankowości i Zarządzania (3). Piszemy tu dalej 
tylko o sześciu wymienionych na początku tego akapitu krakowskich uczelniach. 
Wedle bazy z 2012 roku zatrudniały one w sumie 135 zagranicznych wykładow-
ców: 41 profesorów, 31 doktorów oraz 63 osób niemających żadnego stopnia ani 
tytułu naukowego. Prawie 60% pochodziło z Europy Środkowo-Wschodniej, jedna 
trzecia z Europy Zachodniej lub z USA, a pozostali (10%) z innych krajów, na ogół 
azjatyckich. Najsilniej reprezentowany kraj pochodzenia to Ukraina (18 osób – 16% 
spośród badanych zatrudnionych na omawianych uczelniach), a następny (inaczej 
niż w zbiorowości ogólnopolskiej) to Włochy (10 osób – 9%).

Autorzy badań (na etapie analizy stron internetowych) odwoływali się tylko 
do publicznie dostępnych (niekodowanych) informacji. Ich podstawowym źród-
łem wiedzy były: 1) oficjalne strony WWW tych szkół (a w szczególności spisy 
pracowników, w miarę możliwości ich życiorysy naukowe, spisy publikacji), 2) 
wyszukiwarka Google, w szczególności Google Scholar. Szukali życiorysów zagra-
nicznych uczonych, informacji o tym, jakie kursy akademickie i w jakim języku 
prowadzili, co opublikowali itp. Opierając się na publicznie dostępnej zawarto-
ści internetu, udało się zidentyfikować 85 konkretnych zagranicznych uczonych 
pracujących w Krakowie. Prawie połowa tego zbioru wykładowców zatrudniona 
była przez Uniwersytet Jagielloński, a nieco ponad jedna czwarta – przez AGH. 
Pozostali uczeni (jedna lub kilka osób) pracowali na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Rolniczym i Uniwersytecie Ekono-
micznym. W badanej próbie było więcej mężczyzn (nieco ponad dwie trzecie) niż 
kobiet. Ta nadreprezentacja mężczyzn nie jest zaskakująca. Wszystkie dostępne 
polskie dane pokazują, że na polu akademickim kobiety są wciąż, statystycznie 
rzecz biorąc, niedoreprezentowane. Bardzo trudno było dotrzeć przez internet do 
danych dotyczących wieku członków próby. Udało się zidentyfikować wiek tylko 
17 osób spośród 85. W tych nielicznych przypadkach średni wiek to 56 lat (me-
diana jest taka sama). Ten niepewny, jeśli chodzi o cały zbiór, wynik sugeruje jed-
nak, że to naukowcy – raczej doświadczeni niż początkujący – sami decydowali się 
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na migrację do Krakowa lub byli tu zapraszani. Można też powiedzieć, że Polska 
była przypuszczalnie interesująca dla osób z relatywnie dużą liczbą publikacji i ze 
stabilną sytuacją osobistą lub zainteresowana takimi właśnie przedstawicielami 
świata nauki. To samo widać też, jeśli popatrzymy na stanowiska akademickie 
zajmowane przez imigrantów. Nieco ponad 40% sprawuje funkcje profesorskie, 
następne prawie 40% zajmuje stanowiska adiunktów lub starszych wykładowców.

Przeciętnie rzecz biorąc, uczestnik „próby internetowej” pracował w Polsce 
od 13 lat. Uzyskał (czy uzyskała) doktorat średnio 17 lat przed badaniami, a więc, 
znów przeciętnie – kilka lat przed przybyciem do Polski. Inaczej niż uczeni, którzy 
migrują do innych krajów rozwiniętych i tam zdobywają doktorat (na przykład do 
USA i krajów Europy Zachodniej), imigranci przybywający do Polski mieli już do-
świadczenie zawodowe i życiowe. I faktycznie, 60% próby to osoby, które uzyskały 
doktorat w kraju pochodzenia, jedna trzecia – w Polsce, a pozostałe 7% – w innych 
krajach. Gdy bierzemy pod uwagę stopnie naukowe i tytuł, to znów okazuje się, że 
w próbie dominowali doświadczeni badacze i dydaktycy. Jeśli połączymy profeso-
rów z tytułem z doktorami habilitowanymi, to zobaczymy, że jest ich więcej niż osób 
z samym tylko doktoratem. Tymczasem w Polsce pracowało w tym okresie 3,5 raza 
tyle osób z samym doktoratem co osób z habilitacją, włączając w to profesorów.

Pewnych ważnych informacji nie udało się znaleźć w internecie. Poza podsta-
wowymi danymi osobistymi (takimi jak informacje o stanie cywilnym, małżon-
kach czy dzieciach), mimo starań, nie odnaleziono nic o karierach zawodowych, 
w tym ewentualnych poprzednich pracodawcach w Polsce czy zagranicznych wi-
zytach studyjnych bądź stypendiach. Dostępniejsze okazały się spisy publikacji. 
Znaleziono je w ponad 80% przypadków. Udało się ustalić lub oszacować liczbę 
prac naukowych i inne ich cechy na podstawie takich aplikacji analizujących bazy 
danych jak Google Scholar Publish or Perish. Zagraniczni badacze pracujący w Pol-
sce nie różnili się znacząco od swoich polskich kolegów pod względem istotnych 
danych bibliometrycznych.

Poza badaniami internetowymi, w 2015 roku przeprowadzono 23 wywiady 
pogłębione z zagranicznymi pracownikami krakowskich uczelni, mającymi co 
najmniej stopień doktora – mężczyznami i kobietami, pochodzącymi zarówno 
z Europy Środkowo-Wschodniej (byli to głównie Ukraińcy), jak i z innych regio-
nów świata.

We wcześniejszych częściach niniejszego rozdziału poruszyliśmy problemy 
akulturacji, adaptacji, a także szoku kulturowego. Zagraniczni uczeni pracujący 
w Krakowie silnie zwracali uwagę na te sprawy – na czynniki ułatwiające im ada-
ptację i ją utrudniające. Zasadniczo proces adaptacji nie był dla nich szczególnie 
trudny. Spostrzegali jednak bariery. Najważniejszymi (nawet u Ukraińców) były 
kwestie językowe, a także piętrzące się trudności prawno-administracyjne. Adapta-
cji dobrze służyły kontakty towarzyskie. Dla większości uczonych, którzy opowie-
dzieli badaczom o tym aspekcie życia, źródłem takich prywatnych kontaktów była 

Zagraniczni pracownicy krakowskich uczelni oraz instytucji badawczych



132

sfera akademicka, a zwłaszcza ich praca zawodowa. Swoich obecnie prywatnych 
znajomych poznawali na ogół na uczelni. Byli to więc przede wszystkim Polacy. 
Choć relacje były nawiązywane w pracy, to niekoniecznie miały później charak-
ter czysto czy głównie zawodowy. Znaczenie atmosfery w miejscu zatrudnienia 
jest często podkreślane w literaturze przedmiotu. W zakładzie pracy dokonuje się 
trans misja wartości i norm społeczeństwa goszczącego. Choć w Krakowie nie funk-
cjonuje wiele stowarzyszeń etnicznych, które mogłyby stanowić realne centrum 
skupienia imigrantów, w szczególności cudzoziemskich uczonych, to odnotowano 
w badaniu takie przypadki adaptacji przez enklawy etniczne. Duże znaczenie dla 
tego procesu mają wspomniane w poprzednich rozdziałach parafie: prawosławna 
oraz opiekująca się społecznością niemieckojęzyczną u Świętej Barbary, jak również 
klub ormiański. Dla ogólnych procesów adaptacji ważna jest znajomość kultury 
kraju goszczącego, w tym także bohaterów masowej wyobraźni. Reprezentanci 
dyscyplin społecznych i humanistycznych mieli na temat kultury polskiej znacznie 
więcej do powiedzenia (choćby ze względów czysto zawodowych) niż przedstawi-
ciele nauk przyrodniczych i technicznych, ale też do bardzo nielicznych wyjątków 
należały odpowiedzi wskazujące na zupełną nieznajomość oraz brak zaintereso-
wania kulturą polską i życiem kulturalnym Krakowa.

Badani zagraniczni naukowcy wyrażali mniejsze lub większe zadowolenie 
z życia w Polsce (w porównaniu z życiem w kraju pochodzenia i krajach swych 
wcześniejszych pobytów), choć równocześnie wskazywali na trudności i na to, że 
„dobrze żyć da się zasadniczo wszędzie”. W sumie Polska okazywała się bardzo 
dobrym wyborem, a decyzje imigracyjne, w ocenie badanych, były trafne. Badani 
nie mówili o przypadkach okazywania uprzedzeń wobec cudzoziemców czy ich 
dyskryminacji, które to zjawiska napotykali w swych studiach inni badacze tej 
problematyki.

Ponad połowa osób, z którymi przeprowadzano wywiady, pochodziła z krajów 
graniczących z Polską lub znajdujących się w jej pobliżu. Umożliwiało to częstszy 
kontakt z krajem ojczystym, zarówno w sprawach prywatnych, jak i zawodowych. 
Zresztą nie tylko wyjazdy do domu zapewniały niektórym badanym możliwość 
utrzymywania kontaktów ze swoimi rodakami – mieli je również na miejscu, 
w Krakowie, w którym mieszka relatywnie liczna społeczność międzynarodowa. 
Spotykali oni rodaków w miejscu pracy, inni mieli np. doktorantów z kraju pocho-
dzenia, a niektórzy – znajomych pracujących w międzynarodowych korporacjach 
zlokalizowanych w Krakowie. Wychodzili razem do restauracji i klubów, wspólnie 
oglądali mecze piłki nożnej. Tylko jedna z diaspor (ormiańska) posiada silniejsze 
więzi – dzięki temu powstał mały klub, szkółka niedzielna, a nieformalne imprezy 
organizowane są dużo częściej niż wśród imigrantów z innych grup narodowych.

Na koniec pragniemy jeszcze zaprezentować dane pozyskane z Narodowego 
Centrum Nauki (NCN) mającego siedzibę w Krakowie. NCN jest agencją wyko-
nawczą powołaną w 2010 roku do wspierania działalności naukowej w zakresie 
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badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych, podejmo-
wanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk 
i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie lub użytko-
wanie. Choć zdecydowana większość kierowników projektów badawczych reali-
zowanych dzięki grantom NCN to Polacy, wśród nich są również obcokrajowcy. 
W poniższym zestawieniu (tabela 19) zaprezentowaliśmy jedynie informacje na 
temat cudzoziemców realizujących aktualnie lub w przeszłości badania finansowa-
ne przez NCN w jednej z instytucji badawczych w Krakowie. Zwracaliśmy uwagę 
tylko na obcokrajowców będących kierownikami projektów badawczych, a nie na 
wszystkich zagranicznych wykonawców. W świetle danych z NCN w krakowskich 
instytucjach naukowo-badawczych od początku powstania NCN projekty badawcze 
zrealizowało albo realizuje jedynie 38 kierowników cudzoziemców. Najliczniejsza 
grupa zagranicznych uczonych, która zrealizowała swoje badania w przeszłości lub 
aktualnie je prowadzi, jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Kierownikami 
projektów badawczych było/jest na nim 28 cudzoziemców, z czego trzech badaczy 
było kierownikami dwóch projektów. Na drugiej i trzeciej pozycji uplasowały się 
AGH i Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (ale daleko za UJ). Po 
jednym obcokrajowcu realizowało badania w Instytucie Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Odlewnictwa należącym do Sieci 
Badawczej Łukasiewicz.

Tabela 19. Kierownicy projektów obcego pochodzenia realizujący w przeszłości 
lub aktualnie badania finansowane przez NCN w Krakowie (stan z 1.12.2019)

Lp. Jednostka realizująca projekt Liczba kierowników 
obcokrajowców

Liczba 
projektów

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica 4 4

2. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 3 3

3. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej 
Akademii Nauk 1 1

4. Uniwersytet Jagielloński 28 31

5. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z NCN.

2.12. Podsumowanie

Studenci i akademicy stanowią od wieków bardzo ważną część społeczności miej-
skiej, która szczególnie w ostatnich dekadach znacząco się powiększyła. Kraków 
jako drugi po stolicy ośrodek akademicki w kraju w znaczącym stopniu rozwija 
się dzięki studentom i akademikom, również tym przybywającym z zagranicy. Jak 
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pokazaliśmy powyżej, ponad 7% społeczności studenckiej w Krakowie to cudzo-
ziemcy. Bardzo ważne jest to, żeby miasto w swoich działaniach brało pod uwa-
gę tę niezwykle istotną dla swojego dalszego rozwoju grupę mieszkańców i ściśle 
monitorowało jej transformacje.

W związku ze wzrastającym dla funkcjonowania miasta znaczeniem cudzo-
ziemców studiujących bądź pracujących na uczelniach krakowskich, bardzo ważne 
jest to, aby doszło do bliższej współpracy między władzami miejskimi oraz uczel-
nianymi w diagnozowaniu ich sytuacji oraz potrzeb. Proponujemy powołanie przez 
Urząd Miasta specjalnego zespołu do spraw studentów zagranicznych w Krakowie, 
w którego skład będą wchodzić: 1) przedstawiciele wszystkich uczelni krakow-
skich posiadających co najmniej 50 studentów zagranicznych, 2) przedstawiciele 
MUW i innych jednostek administracji mających regularną styczność ze studen-
tami zagranicznymi, 3) eksperci migracyjni. Każde spotkanie zespołu powinno 
być poświęcone odmiennemu aspektowi internacjonalizacji kształcenia w Krako-
wie, od kwestii formalnych związanych z legalizacją pobytu do spraw partycypacji 
społecznej i kulturowej. Tego typu program jest z powodzeniem prowadzony od 
wielu lat w Poznaniu47.

Warto również, aby władze miejskie i uczelniane połączyły siły w promowa-
niu Krakowa jako miasta innowacyjnego i przyjaznego zagranicznym studentom 
oraz uczonym, przez wskazywanie na ich rosnącą liczbę i wkład w rozwój miasta. 
Promocja Krakowa jako dynamicznego centrum akademicko-studenckiego po-
winna opierać się na polskich sieciach dyplomatycznych, ale również wychodzić 
poza nie i w większym stopniu wykorzystywać w tym celu nowe media. Potencjał 
naukowy miasta powinien być o wiele bardziej uwypuklony, m.in. w jego oficjal-
nych kanałach komunikacyjnych.

47  Więcej informacji – http://www.poznan.pl/mim/studia/news/projekt-study-in-poznan-sie-
-rozwija,100377.html [dostęp 12.12.2019].
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ROZDZIAŁ 3

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ IMIGRANTÓW W KRAKOWIE. 
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

3.1. Wprowadzenie

W ostatnich latach w związku ze wzmożonym napływem cudzoziemców do Kra-
kowa społeczność miasta uległa znaczącemu przeobrażeniu. Staje się ona kulturo-
wo bardziej zróżnicowana: wielojęzyczna, wieloetniczna, wieloreligijna. Ta wielo-
kulturowość z pewnością może się przyczynić do rozwoju miasta, ale wymaga to 
wdrożenia odpowiednich polityk publicznych i stworzenia specyficznej kultury 
przyjęcia, przyjaznej dla imigrantów.

Niniejszy rozdział jest poświęcony przedsiębiorczości imigrantów w Krako-
wie. Wśród wielu potencjalnych czynników rozwojowych to właśnie działalność 
gospodarcza cudzoziemców jest przedstawiana jako jeden z najbardziej obiecują-
cych – z perspektywy kraju docelowego – skutków migracji międzynarodowych. 
Liczne badania wskazują na to, że cudzoziemcy przejawiają na ogół wyższą skłon-
ność do przedsiębiorczości niż rodzimi obywatele: na przykład w Wielkiej Brytanii 
17,2% osób urodzonych za granicą było samozatrudnionych, a wśród rodzimych 
Brytyjczyków było to 10,4% (Centre for Entrepreneurs and DueDil 2014). W re-
zultacie to dzięki imigrantom powstaje znacząca część nowych przedsiębiorstw. 
W Szkocji 1 na 10 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest 
prowadzona przez imigranta: w 2017 roku wygenerowały one 17 mld funtów 
przychodu i zapewniały zatrudnienie 107 tys. osób (Mwaura i in. 2019). Z ko-
lei w USA imigranci od zawsze tworzyli ważne dla tamtejszej gospodarki firmy: 
wystarczy wspomnieć pochodzącego z Niemiec Levi Straussa – producenta jean-
sów czy Szkota Andrew Carnegie’go – twórcę największego koncernu stalowego 
w kraju i filantropa. Z obecnie funkcjonujących największych amerykańskich firm 
uwzględnionych w rankingu Fortune 500 w 2019 roku 44,6% zostało założonych 
przez imigrantów lub dzieci imigrantów. W 2018 roku wygenerowały one 6,1 bln 
dolarów zysku i zatrudniały 13,5 mln osób (New American Economy 2019). Wśród 
przedsiębiorstw założonych czy kierowanych przez imigrantów są takie globalne 
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marki, jak: Google (współtwórcą firmy jest Sergey Brin), WhatsApp (założyciel – 
Jan Koum), Tesla (założyciel – Elon Musk), Intel (były CEO firmy to Andy Grove) 
czy Pepsico (była CEO to Indra K. Nooyi).

Dodatkowo przedsiębiorcy imigranccy wpływają pozytywnie na ekosystem 
w kraju przyjmującym: następuje wymiana doświadczeń między imigrantami 
i rodzimymi przedsiębiorcami oraz nieuchronna imitacja modeli biznesowych, 
tzw. knowledge spillover (por. Li i in. 2017). Ponadto imigranci wspierają procesy 
internacjonalizacji własnych przedsiębiorstw, jak i firm, w których są zatrudnia-
ni jako menedżerowie. Nierzadko mają oni świeższe spojrzenie na otaczającą ich 
rzeczywistość gospodarczą, co sprzyja lepszemu dostrzeganiu okazji przedsiębior-
czych i ich wykorzystaniu. Również dzięki międzynarodowemu doświadczeniu 
i takim kontaktom (w tym – dostępowi do sieci biznesowych) mogą oni ułatwiać 
ekspansję światową firm, a przez to wspierać ich dalszy rozwój (Kulchina 2017).

Najważniejszy jest jednak aspekt związany z integracją ekonomiczną całych 
społeczności imigranckich. Przedsiębiorcy cudzoziemcy nie tylko stanowią jedną 
z najbardziej pożądanych kategorii imigrantów, ale generują pozytywne efekty ze-
wnętrzne, tworząc miejsca pracy i dochód stanowiący źródło utrzymania nierzadko 
całej rodziny migranta (Brzozowski 2017). W tym jednak kontekście warto pamię-
tać, że działalność gospodarcza jest obarczona sporym ryzykiem. Dlatego tak ważne 
jest stworzenie jak najlepszych warunków do powstawania i dalszego rozwoju firm 
imigranckich, w tym – zapewnienie wsparcia doradczego nowo przybyłym cudzo-
ziemcom, dzięki czemu państwo przyjmujące wykorzysta w pełni ich potencjał, ale 
przede wszystkim ułatwi im integrację ekonomiczną (Brzozowski i Lasek 2019).

Cała Polska, w tym również Małopolska i Kraków, są nowymi regionami imi-
gracji. Cudzoziemcy osiedlający się w naszym mieście pojawili się na szerszą ska-
lę stosunkowo niedawno, więc działalność gospodarcza tych osób stoi dopiero na 
etapie wczesnej fazy rozwoju. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie najczęstszych 
problemów i identyfikacja barier rozwojowych przedsiębiorczości imigrantów 
w Krakowie. Niniejsza analiza ma bowiem również wymiar praktyczny – ma stano-
wić źródło propozycji dla administracji publicznej w zakresie wsparcia tej właśnie 
formy aktywności ekonomicznej imigrantów, w celu lepszego wykorzystania ich 
potencjału i ułatwienia procesu integracji społeczno-ekonomicznej przedsiębior-
ców oraz ich rodzin przebywających w Krakowie.

Struktura rozdziału jest następująca: we wstępie przedstawiono podstawowe 
definicje i typologie przedsiębiorczości migrantów, następnie opisano polityki 
wspierające przedsiębiorczość i związek między działalnością gospodarczą mi-
grantów a ich integracją w sferze społeczno-ekonomicznej. W piątym podrozdziale 
przedstawiono stan badań nad przedsiębiorczością migrantów w Polsce, Małopol-
sce i Krakowie. W kolejnym podrozdziale przeglądamy dane statystyczne dotyczące 
zatrudnienia imigrantów i ich przedsiębiorczości w Polsce, Małopolsce i Krakowie. 
Natomiast w podrozdziale siódmym przedstawiono wyniki badań własnych nad 
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przedsiębiorczością Ukraińców w Krakowie. Przedostatni podrozdział omawia 
potrzeby przedsiębiorców imigranckich w zakresie szkoleń i wsparcia dla biznesu. 
Rozdział wieńczą konkluzje.

3.2. Przedsiębiorczość imigrantów na świecie i w kontekście polskim

W dwóch dekadach XXI wieku nastąpił gwałtowny wzrost badań nad przedsię-
biorczością imigrantów, czego dowodem są liczne publikacje i projekty badawcze, 
zarówno w państwach Ameryki Północnej (USA i Kanada), jak i w krajach człon-
kowskich UE (Brzozowski 2017). Czynnikiem tłumaczącym ów wyraźny wzrost 
zainteresowania aktywnością biznesową imigrantów jest niewątpliwie jej pozy-
tywna wymowa, pozwalająca na uwypuklenie pewnych korzyści płynących z mi-
gracji dla kraju przyjmującego. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy debatę nad 
migrantami zdominowała negatywna narracja: sekurytyzacja migracji, przesadne 
akcentowanie problemów związanych z adaptacją społeczno-kulturową i ekono-
miczną przybyszów (por. Legut i Pędziwiatr 2018). Pisząc wprost: o wiele prościej 
pozyskiwać środki na badanie przedsiębiorczości imigrantów niż np. na analizy 
dyskryminacji cudzoziemców w społeczeństwie przyjmującym. Z drugiej jednak 
strony, pojawia się pewne zagrożenie związane z „efektem różowych okularów”: 
aktywność biznesowa imigrantów jest postrzegana jako jednoznacznie pozytywne 
zjawisko, wspierające proces ekonomicznej integracji. Ten zaś z kolei jest trady-
cyjnie jednym z głównych obszarów troski dla administracji państwowej w naj-
ważniejszych krajach imigracji: brak sukcesów w zakresie integracji ekonomicznej 
przekłada się na porażkę integracyjną na innych polach, w tym w tak wrażliwym 
dla społeczeństwa przyjmującego wymiarze kulturowym (Brzozowski i Pędziwiatr 
2014). Tym samym decydenci polityczni często ulegają pokusie „prostej strategii” 
w integracji imigrantów: wystarczy promować wśród nich działalność gospodarczą, 
aby osiągnąć sukces w zakresie włączania ich w struktury społeczno-gospodarcze 
kraju przyjmującego (Rath i Swagerman 2016). Dlatego tak ważne jest zrozumienie, 
że przedsiębiorczość imigrantów nie jest jednorodnym zjawiskiem, a jej wpływ na 
integrację cudzoziemców nie musi być zawsze jednoznacznie pozytywny.

3.3. Typy przedsiębiorczości imigrantów

Truizmem jest stwierdzenie, że społeczność imigrantów jest zróżnicowana. Każda 
fala migracji ma charakter selektywny, a przyjeżdżający na ogół znacząco różnią się 
pod względem wieku, płci, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego, zarów-
no od społeczeństwa przyjmującego, jak i od ogółu ludności w krajach, z których 
wyjechali. Znaczące różnice występują również między etnicznymi kategoriami 
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imigrantów – na przykład Salwadorczycy w Stanach Zjednoczonych mają zupeł-
nie inny profil wykształcenia niż Koreańczycy, co ma daleko idące implikacje dla 
dalszej integracji społeczno-ekonomicznej obu tych grup.

Podobnie kształtuje się kwestia przedsiębiorczości imigrantów. Z jednej strony, 
zauważamy wielkie firmy założone przez cudzoziemców – począwszy od Carnegie 
Steel Company1, a skończywszy na Apple czy Amazonie2, z drugiej – najczęściej 
myśląc o firmie imigranckiej w Polsce, widzimy typowy bar z kebabem lub wiet-
namską restaurację. Oba przykłady realnie funkcjonują w rzeczywistości, jednak 
wpływ Apple czy Amazona na współczesną gospodarkę jest oczywiście nieporów-
nywalnie większy niż skromnego właściciela punktu gastronomicznego. W tym 
miejscu istotne jest jednak zrozumienie, jakie możliwości modeli biznesowych stoją 
przed imigrantami, jakie są ich dalsze perspektywy rozwoju, a w konsekwencji – 
jak mogą one wpłynąć na integrację ekonomiczną przedsiębiorców i ich rodzin.

Przedsiębiorczość etniczna

Przedsiębiorczość etniczna jest realizowana przez jednostki będące członkiem 
danej grupy etnicznej, a więc społeczności „o wspólnym rodowodzie i kulturze” 
(Aldrich i Waldinger 1990: 112), która znana jest przedstawicielom społeczeństwa 
przyjmującego z własnej odrębności kulturowej (Zhou 2004). Etniczni przedsię-
biorcy reprezentują na ogół sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), bę-
dąc najczęściej założycielami, właścicielami i zarządcami swoich firm. Natomiast 
ta kategoria biznesmenów obejmuje nie tylko klasycznie rozumianych imigrantów 
(a więc osoby urodzone poza krajem osiedlenia, tzw. foreing-born persons), ale także 
uwzględnia drugie, trzecie i kolejne pokolenia imigrantów pochodzących z danego 
kraju/regionu lub z szerszej etnicznej mniejszości. Przykładami takich szerszych 
etnicznych grup są m.in. Kurdowie w Niemczech, Latynosi w USA, Azjaci z sub-
kontynentu indyjskiego w Wielkiej Brytanii, migranci z krajów postsowieckich 
(Mołdawianie, Ukraińcy, Rosjanie, Kazachowie, Białorusini itd.) posługujący się 
językiem rosyjskim i rezydujący w wielu krajach Europy Zachodniej i Środkowo-
-Wschodniej, w tym w Polsce.

Etniczni przedsiębiorcy są obecni na dwóch typach rynków. Pierwszym z nich 
jest etniczna enklawa, stanowiąca specyficzną niszę w ramach gospodarki kraju 
przyjmującego. Jest ona zdominowana przez przedstawicieli tej samej grupy et-
nicznej i najczęściej skoncentrowana w danej lokalizacji (zazwyczaj w regionie, 

1  Twórca CSC Andrew Carnegie był prostym szkockim migrantem, który karierę w USA roz-
począł od pracy niewykwalifikowanego robotnika w przędzalni, aby ostatecznie zostać jednym z naj-
większych przedsiębiorców ówczesnego świata kapitalistycznego.

2  Założyciel Apple Steve Jobs był synem syryjskiego uchodźcy politycznego, a twórca Amazonu 
Jeff Bezos jest synem kubańskiego imigranta.
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a w węższym sensie może być to obszar metropolitarny lub nawet dzielnica). Tra-
dycyjną enklawą etniczną w warunkach polskich jest Wólka Kosowska pod War-
szawą, wcześniej grupująca społeczność wietnamską, a obecnie szersze zbiorowisko 
migrantów z krajów azjatyckich. W ramach etnicznej enklawy firmy etniczne obsłu-
gują głównie swoich rodaków, polegając na korzyściach wynikających z etnicznych 
sieci biznesowych i innych etnicznych zasobów (np. nieformalne stowarzyszenia 
kredytowe). Przykładami etnicznych firm są agencje pośrednictwa nieruchomości, 
wynajmujące i sprzedające mieszkania członkom swojej etnicznej społeczności, lub 
pośrednicy finansowi oferujący usługi transferowania środków (tzw. remittances) 
od migrantów do ich rodzin pozostałych w kraju pochodzenia.

Drugi typ działalności biznesowej podejmowanej przez firmy etniczne to mo-
del tzw. mniejszości pośredniczącej (ang. middleman minorities), która funkcjonuje 
na przecięciu rynku etnicznego i głównego rynku w kraju przyjmującym. Przed-
siębiorcy ci wykorzystują swoje etniczne zasoby, świadcząc usługi lub sprzedając 
towary łączące społeczeństwo przyjmujące, ich grupę etniczną i kraj pochodzenia 
(Koning i Verver 2013). W tym przypadku pochodzenie etniczne staje się nawet 
specyficzną marką, pozwalającą na autentyfikację i lepsze wypromowanie etnicz-
nej oferty (np.: „Kebab u prawdziwego Turka”3).

Obie formy etnicznej przedsiębiorczości są postrzegane w literaturze przed-
miotu jako typ działalności gospodarczej wynikający z konieczności, a nie z poszu-
kiwania okazji (ang. necessity and opportunity-driven entrepreneurship). W związ-
ku z tym są to najczęściej strategie ekonomicznego przeżycia, podejmowane przez 
jednostki niemające innych możliwości aktywności ekonomicznej. Przedsiębior-
cy ci opierają swoją działalność na zasobach kapitału społecznego powiązane-
go z własną grupą etniczną w miejscu osiedlenia (Drori, Honig i Wright 2009). 
Oznacza to, że etniczne sieci tworzą swoistą barierę – dostęp do tego rynku mają 
wyłącznie osoby z tej samej grupy etnicznej, a obcy przedsiębiorcy nie mogą na 
nim działać. W początkowej fazie tworzenia firmy ten swoisty „etniczny protek-
cjonizm” jest potężnym atutem, jednak w dłuższej perspektywie uwidaczniają 
się ograniczenia tego podejścia. Mimo barier dla obcych etniczni przedsiębiorcy 
muszą się mierzyć z silną konkurencją ze strony swoich rodaków, co przekłada 
się na ograniczoną zyskowność tych firm i wąskie perspektywy ich dalszego roz-
woju (Rath i Kloosterman 2000). Co więcej, sugeruje się, że przedsiębiorcy, któ-
rzy mają szansę na sukces, najczęściej są skazani na stopniową utratę etnicznej 
odrębności, ponieważ umożliwia to funkcjonowanie na głównym rynku w kraju 
docelowym (Zhou 2004).

3  Jest to autentyczne hasło reklamowe punktu gastronomicznego w jednym z niewielkich miast 
na polskim Wybrzeżu.
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Przedsiębiorczość migrancka

Przedsiębiorcami migranckimi są osoby urodzone poza granicami kraju przyjmują-
cego, które rozpoczęły działalność gospodarczą w kraju docelowym. W odróżnieniu 
od etnicznych przedsiębiorców, kategoria ta obejmuje wyłącznie nowych imigran-
tów. Część przedsiębiorców migranckich również rozpoczyna swoją działalność 
w etnicznej enklawie, ci jednak, którzy są jej pozbawieni, od razu rozpoczynają 
aktywność biznesową na głównym rynku kraju przyjmującego (Zubair i Brzozow-
ski 2018) lub też w miarę upływu czasu zmieniają model biznesowy, przestawiając 
się na konkurencję z rodzimymi przedsiębiorcami.

Niezależnie od tego, jaką ewolucję przechodzą firmy migranckie, w badaniach 
nad tym zjawiskiem nie ma konsensusu co do ich zyskowności w porównaniu do 
przedsiębiorców rodzimych. Niektórzy autorzy twierdzą, że przedsiębiorcy mi-
granccy osiągają lepsze wyniki sprzedażowe i finansowe niż tubylcy. Dzieje się tak 
z uwagi na ich pozytywne wyselekcjonowanie z populacji kraju wysyłającego: na 
ogół mają lepsze wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wyższe kompetencje, 
w tym – kompetencje przedsiębiorcze, charakteryzują się wysoką skłonnością do 
podejmowania ryzyka i umiejętnościami w zakresie identyfikowania i wykorzy-
stania okazji biznesowych (Ndofor i Priem 2011). Z kolei druga grupa badaczy 
twierdzi, że większość firm prowadzonych przez migrantów jest zakładana z ko-
nieczności – przybysze są zmuszeni do rozpoczęcia działalności gospodarczej 
w odpowiedzi na niekorzystną sytuację na rynku pracy (oferuje się im pracę po-
niżej kwalifikacji, nie mają możliwości awansu itd., co wynika z deficytów w za-
kresie posiadanego kapitału społecznego i kulturowego). Ponadto powszechne są 
wśród nich problemy z finansowaniem inicjatyw biznesowych: z uwagi na krótką 
historię aktywności ekonomicznej ich dostęp do kredytów bankowych jest bardzo 
ograniczony. Wszystkie te czynniki mają negatywny wpływ na zyskowność tych 
przedsiębiorstw, szczególnie gdy się je porówna z biznesami zakładanymi przez 
przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego (Brzozowski i in. 2014).

Co więcej, niektórzy badacze wskazują na fakt, że z uwagi na wyżej wymie-
nione motywy przedsiębiorczości i jej bariery przeżywalność firm tworzonych 
przez imigrantów jest bardzo niska – o wiele niższa niż w przypadku tubylców, 
co dodatkowo ogranicza korzyści płynące z przedsiębiorczości imigrantów dla 
kraju przyjmującego (Mata i Alves 2018). W Polsce inaczej jest jednak z firmami 
wietnamskimi – te są często kilkupokoleniowe (por. np. Brzozowski i Pędziwiatr 
2014; Brzozowska 2018b).
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Transnarodowa przedsiębiorczość migrancka i diasporyczna

Przedsiębiorczość diasporyczna obejmuje przedstawicieli etnicznej grupy roz-
proszonej z historycznego centrum (zazwyczaj kraju ojczystego, choć są też dia-
spory bez własnego państwa narodowego, jak Kurdowie czy sikhowie) na wiele 
obszarów docelowych. Najistotniejszą różnicą w stosunku do poprzedniej kategorii 
jest to, że na przedstawicieli diaspory składają się zarówno reprezentanci pierwsze-
go pokolenia emigrantów (czyli urodzonych poza krajem osiedlenia, ang. foreign-
-born), jak i kolejne generacje migrantów – a więc osoby już urodzone w kraju 
docelowym. Natomiast główną różnicą w stosunku do przedsiębiorczości etnicz-
nej jest wykorzystywanie społeczno-kulturowych sieci diasporycznych do celów 
biznesowych, a więc nie tylko w miejscu osiedlenia, ale i na płaszczyźnie między-
narodowej. Oznacza to, że mimo pozornego rozproszenia danej grupy etnicznej 
jej przedstawiciele utrzymują ożywione kontakty ekonomiczne między centrami 
diasporycznymi w różnych krajach (np. Żydzi z Nowego Jorku z Żydami w Buenos 
Aires), ale też w tym samym państwie (np. Turcy w Kolonii z Turkami w Berlinie). 
Gdy takie transnarodowe sieci wykorzystywane są w celach biznesowych, mówi-
my o transnarodowej przedsiębiorczości diasporycznej, a przedsiębiorczość dia-
sporyczna natomiast obejmuje członków rozproszonej grupy etnicznej, mających 
potencjalny dostęp do takich zasobów sieciowych, ale nie wykorzystujących ich 
w obecnej aktywności ekonomicznej.

Transnarodowa przedsiębiorczość migrantów zakłada natomiast pewien du-
alizm: zaangażowanie biznesowe migrantów w kraju docelowym oraz w kraju po-
chodzenia. Tym samym są oni specjalną kategorią migrantów, a więc: „aktorami 
społecznymi generującymi sieci, idee, informację i praktyki w celu poszukiwania 
okazji biznesowych lub utrzymywania aktywności biznesowej w obu polach spo-
łecznych” (Drori, Honig i Wright 2009: 1001). Zarówno transnarodowa przedsię-
biorczość migrantów, jak i transnarodowa przedsiębiorczość diasporyczna sta-
nowi pewną przeciwwagę dla tradycyjnie postrzeganej społeczno-ekonomicznej 
integracji i opóźnia czy nawet osłabia stopniową asymilację, tworząc alternatyw-
ną formę adaptacji w społeczeństwie przyjmującym. Równocześnie jednak obok 
tego zagrożenia z perspektywy kraju przyjmującego (mamy bowiem do czynienia 
z imigrantami, którzy – być może – nigdy nie wtopią się w społeczeństwo przyj-
mujące) tworzy ona pewne oczywiste korzyści. Do najważniejszych z nich należy 
intensyfikacja współpracy gospodarczej między krajem osiedlenia a pochodzenia 
migrantów. Ponadto firmy należące do kategorii transnarodowej przedsiębiorczości 
imigrantów uzyskują lepsze wyniki sprzedażowe niż firmy imigranckie ukierun-
kowane wyłącznie na rynek lokalny (Brzozowski i in. 2014).
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3.4.  Typologie przedsiębiorczości imigranckiej a perspektywy 
rozwoju firm tworzonych przez imigrantów

Już we wcześniejszym rozdziale wspomniano, że model działalności biznesowej 
wpływa na perspektywy rozwoju firmy prowadzonej przez migranta. W tej części 
analizujemy perspektywy rozwoju przedsiębiorczości migrantów z teoretycznego 
punktu widzenia. Jako pierwsza zasługuje na uwagę koncepcja zróżnicowanego 
zakorzenienia (por. mixed embeddedness), która zwraca uwagę na podwójne za-
korzenienie imigrantów w kraju docelowym: po pierwsze – umiejscowienie ich 
biznesu w społeczno-instytucjonalnej strukturze kraju przyjmującego (rozumianej 
zarówno jako struktura okazji ekonomicznych na poziomie mezospołecznym, jak 
i struktura makroinstytucjonalna), a po drugie – stopień włączenia się imigranta 
w migracyjne sieci relacji społecznych i zasobów migracyjnych (Kloosterman 2010). 
Za pomocą tej koncepcji zidentyfikowano warunki, które są korzystne dla rozwo-
ju przedsiębiorczości imigrantów, jak i takie, które hamują jej dalszą ekspansję.

Powyższą koncepcję przedstawiono w formie typologii na rysunku 42, za po-
mocą dwóch osi. Na pierwszej znajduje się poziom kapitału ludzkiego4 niezbędny 
do osiągnięcia adekwatnego rynku, na drugiej zaś dualny typ struktury rynkowej – 
schyłkowy/w stagnacji lub rozwijający się. Pole w lewym górnym rogu pozostaje 
puste, ponieważ sektory skazane na stagnację i wymagające wysokich zasobów 
kapitału ludzkiego są zupełnie nieatrakcyjne dla imigrantów: ci albo pragną roz-
począć działalność gospodarczą w branżach mających potencjał do ekspansji lub 
też podejmują najemną pracę zarobkową. Sektor wakatów charakteryzuje się ni-
ską barierą wejścia, przez co jest często rozpatrywany jako atrakcyjna alternatywa 
dla przedsiębiorców imigranckich. Niestety, takie rynki pogrążone są w stagnacji 
lub wręcz się kurczą: są to sektory opuszczone przez tubylców, w których zyski 
osiągnięte z działalności gospodarczej są bardzo niskie, a ryzyko porażki/ban-
kructwa – stosunkowo wysokie. Przetrwanie na takim rynku jest możliwe jedynie 
dzięki strategii niskokosztowej, a więc opieraniu się na niskopłatnej pracy człon-
ków rodziny w ramach firmy rodzinnej, często położonej w etnicznej enklawie, 
cechującej się wysoką koncentracją członków tej samej grupy etnicznej. Przykła-
dami takich biznesów są azjatyckie nocne sklepy z alkoholem w USA czy stragany 
z ubraniami i butami na targowiskach w Europie Środkowo-Wschodniej (również 
w Polsce), kafejki internetowe prowadzone przez Indusów w Europie Zachodniej 
i Południowej oraz arabskie czy tureckie bary z kebabem.

Postindustrialny sektor niewymagający wysokich kwalifikacji charakteryzuje 
się również niskimi barierami wejścia, ale z drugiej strony – dużym potencjałem 
dalszego rozwoju. Tym samym w porównaniu z sektorem wakatów jest o wiele 

4  Mamy tu na myśli wąskie ujęcie kapitału ludzkiego, a więc przede wszystkim wykształcenie 
formalne i zdobyte kwalifikacje, w tym – studia wyższe ukończone w kraju docelowym.
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bardziej atrakcyjny dla imigrantów prowadzących działalność gospodarczą. Taka 
aktywność obejmuje przede wszystkim prace realizowane w gospodarstwach do-
mowych, w tym – usługi opiekuńcze, na które stale rośnie popyt w krajach wysoko-
rozwiniętych borykających się z problemem starzejącej się ludności.

Wreszcie, w górnym prawym polu umieszczono rynki wymagające dużych 
zasobów kapitału ludzkiego przedsiębiorcy, ale cechujące się wysokim potencja-
łem wzrostowym. Są to najczęściej innowacyjne firmy sektora high-tech. Mimo że 
postrzega się je jako biznes elitarny (jak np. ICT), imigranci coraz częściej odnoszą 
sukcesy właśnie w tych sektorach (Brzozowski i in. 2014).

Z uwagi na fakt, że większość przedsiębiorców imigranckich jest skoncentro-
wana w sektorze wakatów, ich szanse na dalszy rozwój i sukces ekonomiczny są 
bardzo ograniczone. Dlatego Kloosterman (2010) sugeruje, że najlepszym spo-
sobem na awans ekonomiczny imigranta prowadzącego działalność gospodarczą 
jest strategia „przebicia się”, a więc zmiana modelu biznesowego i przeniesienie 
aktywności do sektora o wyższym potencjale wzrostu. Jest to stosunkowo łatwe 
w przypadku transformacji modelu biznesowego umożliwiającego przejście do 
postindustrialnego sektora o niskich kwalifikacjach – wymaga jedynie pewnego 
doświadczenia, które imigrant może zgromadzić w początkowej fazie aktywności 
przedsiębiorczej w kraju docelowym. Jednak niezbędne jest też poszerzenie zaso-
bów kapitału społecznego przedsiębiorców, w tym – szerszy dostęp do tzw. słabych 
więzów: bazując na silnych więzach, imigrant ma dostęp jedynie do swojego naj-
bliższego otoczenia w postaci rodziny i przyjaciół (por. Granovetter 1985). Dostęp 

Rysunek 42. Typologia struktur ekonomicznych dla przedsiębiorców migranckich 
w modelu zróżnicowanego zakorzenienia (mixed embeddedness)

Potencjał wzrostowy

W
ym

ag
an

y 
po

zio
m

 k
ap

ita
łu

 lu
dz

ki
eg

o

Stagnacja Wzrost
N

isk
i

W
ys

ok
i

postprzemysłowy
/ wysokowykwalifikowany

postrzprzemysłowy
/ niskowykwalifikowany

sektor wakatów

Źródło: Kloosterman 2010.
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do słabych więzów daje możliwość kontaktów poza swoją etniczną społecznością 
i stworzenie alternatywnych dla sieci etnicznych powiązań biznesowych. Można 
wymienić wiele przykładów takich firm imigranckich, które odniosły sukces eko-
nomiczny, wchodząc do postindustrialnego sektora niewymagającego wysokich 
kwalifikacji: są to np. firmy kurierskie, firmy cateringowe i restauracje, punkty 
usługowe zajmujące się naprawami i innymi usługami technicznymi (Kloosterman 
i Rath 2018), ale także te świadczące ofertę etniczną, jak medycyna ajurwedyjska, 
terapia akupunkturowa czy szkoły jogi.

Alternatywną klasyfikację proponują Curci i Mackoy (2010), którzy także łączą 
typ firmy z jej potencjałem rozwojowym (rysunek 43). Klasyfikacja ta obejmuje 
cztery główne kategorie przedsiębiorstw:

• przedsiębiorstwa silnie segmentowane,
• przedsiębiorstwa cechujące się integracją produktową,
• przedsiębiorstwa cechujące się integracją rynkową,
• przedsiębiorstwa silnie zintegrowane.
Przedsiębiorstwa silnie segmentowane oferują etniczne dobra i usługi, a ich 

klientami są reprezentanci tej samej grupy kulturowej. Są to najczęściej przezna-
czone dla nich restauracje i sklepy położone w dzielnicach etnicznych: ich rozwój 
jest ograniczony wielkością tego specyficznego rynku i zależy od potencjału wzro-
stu etnicznej społeczności w miejscu osiedlenia. Na przykład Miami jako centrum 
kubańskiej diaspory może ciągle liczyć na dopływ nowych imigrantów, co stwarza 
szanse na rozwój silnie segmentowanych firm, a polonijne Chicago – pozbawione 
znaczących nowych fal imigracyjnych – takich możliwości nie oferuje.

Rysunek 43. Typologia przedsiębiorczości migranckiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Curci i Mackoy 2010.
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Integracja produktowa obejmuje biznesy migracyjne oferujące mainstreamowe 
produkty etnicznym klientom. Wynika to często z braku dostępności lub utrudnień 
w dostępie do specyficznych usług dla danej grupy etnicznej, wynikających z barier 
językowych lub kulturowych. Dlatego te firmy oferują na ogół usługi medyczne, 
prawne, finansowe, pośrednictwa nieruchomości czy handlu używanymi samo-
chodami. Podobnie jak w poprzedniej kategorii, rozwój tych firm zależy od wiel-
kości i dalszego wzrostu etnicznego rynku. Jednak w miarę wydłużania się pobytu 
danej grupy etnicznej w kraju docelowym lokalne firmy „oswajają” imigrantów, co 
oznacza, że firmy zintegrowane produktowo są zmuszone z czasem do konkuren-
cji z biznesami prowadzonymi przez tubylców, które również próbują dotrzeć ze 
swoją ofertą na rynek etniczny. Źródłem przewagi konkurencyjnej zintegrowanych 
produktowo przedsiębiorstw są lepsza wiedza i wrażliwość na potrzeby klientów, 
większa elastyczność w zakresie finansowania (np. umożliwianie płatności w ra-
tach), znajomość języka danej grupy etnicznej i poleganie na etnicznej solidarności.

Integracja rynkowa obejmuje firmy migranckie, które są ukierunkowane na 
klientów spoza własnej grupy etnicznej (czyli na ogół społeczeństwa), oferując do-
bra i usługi powiązane z etniczną kulturą imigranta. Tym samym te firmy konkurują 
na głównym rynku kraju przyjmującego z innymi przedsiębiorstwami oferującymi 
etniczne dobra i usługi. Perspektywy rozwoju tych przedsięwzięć zależą w dużej 
mierze od preferencji konsumentów, a w rezultacie od poziomu popytu zgłaszane-
go przez klientów na etniczne dobra i usługi: ważną rolę w tym przypadku mogą 
pełnić nie tylko sami migranci, ale również inni, a w szczególności media. Na przy-
kład popyt na yerba mate w Polsce został wykreowany w znaczącym stopniu przez 
telewizyjny program podróżniczy prowadzony przez Wojciecha Cejrowskiego.

Ostatnią kategorią są firmy obierające strategię silnej integracji. To przedsię-
biorstwa funkcjonujące na głównym rynku kraju przyjmującego, oferujące main-
streamowe (nieetniczne) dobra i usługi wszystkim konsumentom (a nie tylko 
reprezentantom społeczności migranckich). Tego typu przedsięwzięcia są z pew-
nością najbardziej zintegrowane w ramach ekosystemu kraju przyjmującego, ale 
w rezultacie – narażone na silną konkurencję ze strony producentów krajowych 
i zagranicznych. W takiej sytuacji ich przeżycie i dalszy rozwój zależą – podob-
nie jak w przypadku niemigranckich biznesów – od kreatywności i umiejętności 
menedżerskich przedsiębiorcy oraz zdolności do dostarczania wysokiej jakości 
produktów i usług (Hart i Acs 2011).

3.5. Polityki wspierające przedsiębiorczość imigrantów

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie przedsiębiorczością imigrantów i jej 
potencjalnymi korzyściami dla krajów przyjmujących, szczególnie w ramach kra-
jów członkowskich OECD czy UE. W ślad za tym pojawiają się specjalne strategie 
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i instrumenty polityki publicznej, mające na celu wspieranie imigrantów w za-
kładaniu firm i ich rozwijaniu. Co ciekawe, z takimi działaniami wychodzą za-
równo administracja centralna, jak i regionalna, a nawet lokalna. Na poziomie 
centralnym obejmuje to specjalne ułatwienia wizowo-wjazdowe dla inwestorów 
za granicznych lub specjalnych kategorii przedsiębiorców chcących się osiedlić 
w danym kraju (dotyczy to m.in. USA, Kanady czy Australii). Poza tym polityki 
wspierające przedsiębiorczość mogą się dzielić na dwie główne kategorie: programy 
wsparcia dla biznesu i programy mające na celu stworzenie przyjaznego otoczenia 
dla przedsiębiorczości i wspieranie innowacji. Do pierwszej grupy zaliczamy takie 
działania, jak: a) szkolenia dla przedsiębiorców, b) pomoc administracyjna w za-
kresie regulacyjnym przy zakładaniu firmy, c) doradztwo biznesowe w sprawach 
podatkowych, płacowych, zatrudnieniowych i ubezpieczeń społecznych, d) po-
moc w patentowaniu i ochrona własności intelektualnej, e) mentoring i wspar-
cie w zakresie sieciowania / nawiązywania kontaktów biznesowych, f) wsparcie 
w zakresie finansowania, w tym ułatwienia w dostępie do kredytu bankowego, 
tworzenie instrumentów mikrokredytowych czy inwestycji typu venture capital. 
Z kolei w ramach programów mających na celu stworzenie przyjaznego otocze-
nia dla przedsiębiorczości i wspieranie innowacji można wyróżnić następujące 
instrumenty: a) uproszczenia administracyjne w ramach zakładania biznesu i ra-
portowania działalności stosownym urzędom (informatyzacja i elektronizacja 
procedur i dokumentów, tworzenie jednego okienka do obsługi przedsiębiorców, 
ograniczanie procedur biurokratycznych i oferowanie obsługi w języku etnicznym 
imigranta), b) tworzenie ułatwień fiskalnych wspierających przedsiębiorczość i in-
nowacje (zwolnienia podatkowe dla nowych firm, ulgi za innowacje, uelastycznie-
nie kontraktów i procedury zatrudnieniowej), c) wspieranie kształcenia i szkoleń 
w ramach przedsiębiorczości (tworzenie programów z zakresu przedsiębiorczości, 
wspieranie oferty kursów podyplomowych), d) wspieranie badań i rozwoju, w tym 
zachęty finansowe do współpracy między sektorem prywatnym a środowiskiem 
akademickim, e) tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości i kultury 
przedsiębiorczej, w tym – pozytywne promowanie przedsiębiorców migrantów i ich 
dorobku w przestrzeni publicznej, również w mediach (Desiderio 2014).

W Unii Europejskiej działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości imi-
grantów są w znacznym stopniu zdecentralizowane, co się zgadza z intencją sa-
mej Komisji Europejskiej. W rezultacie sposób wspierania biznesów migranckich 
różni się nie tylko między krajami, ale też – regionami i miastami europejskimi. 
Rath i Swagerman (2016) w swoim przeglądzie polityk wspierających przedsię-
biorczość migrantów na poziomie lokalnym w Europie identyfikują blisko 150 
instrumentów w 32 krajach (uwzględniając również Turcję i Norwegię), wśród 
których dominują głównie usługi w zakresie dostarczania informacji biznesowych 
i doradztwa biznesowego, rzadziej – szkolenia, networking i pomoc w zakresie 
finansowania.

Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie. Stan obecny i perspektywy rozwoju



147

W przypadku Polski polityki publiczne wspierające przedsiębiorczość imi-
grantów, z uwagi na wczesną fazę tworzenia polityk migracyjnych oraz relatywną 
nowość zjawiska masowej imigracji w przestrzeni publicznej, są jeszcze bardzo sła-
bo rozwinięte (zob. tegoroczny raport nt. polityk miejskich dotyczących integracji 
imigrantów – Pędziwiatr 2019a). W zasadzie działalność administracji, głównie 
na poziomie lokalnym (w szczególności w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Kra-
kowie), koncentruje się na uproszczeniach administracyjnych: w wielu urzędach 
(również w Urzędzie Miasta Kraków, jak i w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim) 
zatrudniono osoby znające najpopularniejsze języki imigrantów (w tym angielski, 
ukraiński i rosyjski), a także stworzono punkty konsultacyjne.

Jednak w zakresie usług skierowanych do przedsiębiorców oferta nadal jest 
bardzo skromna. Warto zauważyć w tym aspekcie aktywność tzw. trzeciego sektora 
i szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Działania te, choć ich charak-
ter jest rozproszony, stanowią cenne wsparcie dla cudzoziemców prowadzących 
firmy w Krakowie.

Pierwszą z inicjatyw jest OpenCoffeeKRK5 – cykl comiesięcznych, porannych, 
otwartych spotkań biznesowych realizowanych w języku angielskim, których głów-
nym celem jest sieciowanie, a więc nawiązywanie kontaktów biznesowych. Do tej 
pory odbyło się blisko 200 edycji krakowskiego OpenCoffe – do tej otwartej spo-
łeczności może dołączyć każdy przedsiębiorca lub osoba zainteresowana założe-
niem firmy, zarówno imigrant, jak i obywatel Polski.

Ważną instytucją na mapie krakowskich organizacji pozarządowych zajmu-
jących się sprawami migrantów i wielokulturowości jest Fundacja Współpracy 
Polsko-Ukraińskiej U-Work. Oprócz prowadzenia na zlecenie Urzędu Miasta 
Krakowa punktu informacyjnego dla cudzoziemców przy ul. Batorego 2 Fundacja 
od 2015 roku realizuje szereg działań mających na celu wsparcie obcokrajowców 
za interesowanych podjęciem aktywności gospodarczej. Praca U-Work w tym za-
kresie koncentruje się na udzielaniu informacji o wymogach prawnych zakładania 
firm przez cudzoziemców, jak również wspieraniu imigrantów w procesie reje-
stracji firmy i jej wpisu do KRS. Fundacja stworzyła poradnik dla zakładających 
firmę, dostępny w wersji elektronicznej6, a także organizuje imprezy okoliczno-
ściowe, jak np. śniadania biznesowe w ramach Krakowskiego Tygodnia Startupów 
w 2019 roku, ułatwiające przedsiębiorcom ukraińskim nawiązywanie kontaktów 
z innymi właścicielami firm.

Wreszcie, bardzo ważną rolę w procesie wspierania przedsiębiorczości ukra-
ińskiej w Krakowie pełnią TCF HUB Centrum Sportu i Integracji oraz powiązany 
z nim oddział krakowski Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Świadczą one 
pomoc inwestorom ukraińskim zainteresowanym założeniem firmy w Krakowie 

5  Więcej informacji na stronie: https://www.meetup.com/pl-PL/opencoffekrakow/ [pobrano 
20.10.2019].

6  Por. https://u-work.pl/publikacje/ [pobrano 20.10.2019].
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i Małopolsce, ponadto prowadzą działania wspierające środowisko diaspory ukra-
ińskiej w Krakowie (np. organizują wydarzenia kulturalne, pokazy filmowe itd.). 
Wreszcie, TCF HUB jest partnerem projektu Taskforcome poświęconego przed-
siębiorczości i integracji społeczno-ekonomicznej imigrantów, w którego ramach 
w latach 2019–2021 będą prowadzone pilotażowe szkolenia i punkt obsługi zapew-
niający wsparcie imigrantom zajmującym się działalnością gospodarczą w Krako-
wie i Małopolsce.

3.6. Przedsiębiorczość imigrantów a ich integracja

Wbrew pozorom związek między integracją społeczno-ekonomiczną imigran-
tów a przedsiębiorczością nie jest oczywisty. Ekonomiczna integracja jest rozu-
miana jako proces, w którego wyniku cechy społeczno-ekonomiczne danej grupy 
imigrantów stają się podobne do cech społeczeństwa przyjmującego (Zhou i Liu 
2015). Z tym pojęciem powiązana jest też rozumiana bardziej inkluzywnie ada-
ptacja ekonomiczna, która odzwierciedla zmiany statusu przybysza w reakcji na 
uwarunkowania zewnętrzne i odnosi się do satysfakcji imigranta z aktualnej ak-
tywności ekonomicznej oraz stopnia wykorzystania swoich zdolności w nowej 
kulturze (Berry 1997).

Przedsiębiorczość imigrantów, rzecz jasna, postrzega się jako jedną z pożą-
danych strategii adaptacji ekonomicznej, sprzyjającą integracji. Jednak ten punkt 
widzenia głównie forsują przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego, zwłaszcza – 
reprezentanci administracji publicznej. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że dla 
urzędników, którym powierzono odpowiedzialność za inkorporację imigrantów 
w ramach struktury społeczno-ekonomicznej kraju przyjmującego, przedsiębior-
czość jest dowodem na „upodmiotowienie” (empowerment) cudzoziemca, a więc 
wytrącenie go z bierności ekonomicznej, groźnej szczególnie wtedy, gdy imigrant 
jest stałym beneficjentem pomocy społecznej. Co więcej, funkcjonujące narzę-
dzia polityki publicznej wspierające przedsiębiorczość mogą być bardzo pomoc-
ne – przynajmniej w krótkim okresie – w osiągnięciu zakładanych, mierzalnych 
kryteriów interwencji publicznej. Dzięki minigrantom i subwencjom dla przed-
siębiorców wielu dotychczas bezrobotnych albo biernych zawodowo imigrantów 
może założyć działalność gospodarczą, a więc z perspektywy systemów ubezpie-
czeń społecznych czy fiskalnego przestają być biorcą świadczeń.

Jednak wyniki badań nad wpływem przedsiębiorczości na integrację ekono-
miczną imigrantów są w najlepszym wypadku niejednoznaczne. Brak bowiem 
przekonujących dowodów na jednoznacznie pozytywny związek, w dodatku należy 
pamiętać, że oba procesy wpływają na siebie wzajemnie: zarówno przedsiębiorczość 
może wspierać integrację, jak i lepiej zintegrowanym imigrantom łatwiej założyć 
działalność gospodarczą (Brzozowski 2019a). W dodatku występuje tu wyraźna 
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sprzeczność między dwoma światami: społeczeństwa przyjmującego oraz reprezen-
towanego przez migranta i jego otoczenie. Na integrację ekonomiczną wpływają 
oczekiwania społeczeństwa przyjmującego. Widzimy np. idealny model kariery, 
jaką powinien realizować Niemiec, Amerykanin czy Polak w swoim kraju, i ocze-
kujemy, że imigranci tam przybywający będą przejmowali wzorce aktywności eko-
nomicznej od ludności miejscowej. Natomiast adaptacja ekonomiczna uwzględnia 
bardziej oczekiwania, plany i wartości imigranta oraz jego najbliższego otoczenia. 
Należy jednak pamiętać, że punktem odniesienia dla cudzoziemca przebywające-
go w miejscu docelowym nie musi być wyłącznie kraj osiedlenia, ale często jest 
nim też ojczyzna, w której pozostała jego najbliższa rodzina i grono przyjaciół. Ich 
oczekiwania, plany i motywacje mogą mieć zróżnicowany wpływ na funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa założonego przez imigranta: np. w wypadku projektu czaso-
wego, którego celem jest tylko uzupełnienie dochodów rodziny w ojczyźnie. Jeśli 
migrant planuje powrót do domu za kilka lat, to nadmierny rozwój firmy i dalsze 
inwestycje nie mają sensu (rysunek 44).

Rysunek 44. Przedsiębiorczość imigrantów a integracja: model teoretyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brzozowski 2017.

Analiza studiów nad przedsiębiorczością imigrantów pokazuje, że nic nie jest 
oczywiste: na przykład często imigranci pierwszego pokolenia, prowadzący swo-
je firmy w dzielnicach etnicznych, osiągają lepsze rezultaty ekonomiczne niż ich 
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dzieci, przyjmujące dla swoich przedsiębiorstw strategię silnego zintegrowania 
(Brzozowski 2017). Ponadto badania nad przedsiębiorczością migrantów często 
obciążone są błędem pozytywnej selekcji próby: bada się jedynie aktualnych przed-
siębiorców, a ci, którzy ponieśli biznesową porażkę, nie są brani pod uwagę. Studia 
uwzględniające wcześniejszą praktykę zawodową, w tym i nieudane doświadcze-
nia przedsiębiorcze, wyraźnie pokazują, że porażka biznesowa bardzo negatywnie 
wpływa na integrację gospodarczą imigranta (Brzozowski i Lasek 2019). Dlatego 
planując polityki mające na celu wsparcie integracji społeczno-ekonomicznej 
imigrantów, należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii przedsiębiorczości. 
Ślepe promowanie działalności gospodarczej jako rzekomo uniwersalnej strategii 
wspierającej proces integracji imigrantów może bowiem wyrządzić znacznie wię-
cej szkód niż korzyści.

3.7.  Firmy imigrantów w Polsce, Małopolsce i Krakowie przed 2015 
rokiem w świetle badań migracyjnych

Stan wiedzy o imigrantach i ich działalności gospodarczej w Polsce jest mocno 
ograniczony z uwagi na nowość tego zjawiska. W zasadzie badania nad społecz-
no-ekonomiczną integracją imigrantów na szerszą skalę były prowadzone głównie 
przez uczonych z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego 
(Grzymała-Kazłowska i Łodziński 2008; Łodziński i Grzymała-Kazłowska 2011; zaś 
z nowszych prac: Andrejuk 2018; Górny i Kaczmarczyk 2018; Brzozowska 2018a, 
2019) i koncentrowały się przede wszystkim na aglomeracji warszawskiej. Stosun-
kowo nowe i mające wymiar eksploracyjny są badania nad imigrantami w innych 
regionach, np. w województwie opolskim (Kubiciel-Lodzińska 2016; Kubiciel-Lo-
dzińska i in. 2020; Solga 2017). Z kolei badania nad przedsiębiorczością imigran-
tów koncentrują się głównie na Ukraińcach (Andrejuk 2017) i Wietnamczykach 
(Brzozowska i Postuła 2014; Glinka i Brzozowska 2015).

W przypadku Krakowa z wcześniejszych doświadczeń (przed 2010 rokiem) 
odwołać się można jedynie do eksploracyjnych badań Marty Biernath (2008), która 
analizowała aktywność ekonomiczną Wietnamczyków i Ukraińców w Krakowie na 
podstawie badań jakościowych przeprowadzonych w 2007 roku. Wynikało z nich, 
że Wietnamczycy w Krakowie funkcjonowali wówczas głównie w sektorze małej 
gastronomii (bary orientalne) i handlu na targowiskach, przy czym pobyt wie-
lu z nich miał charakter nielegalny bądź półlegalny (tzn. pobyt na podstawie już 
nieaktualnej wizy turystycznej czy wręcz nielegalny wjazd na polskie terytorium, 
w przypadku zaś uregulowanego pobytu – często nielegalna forma zatrudnienia). 
Z kolei Ukraińcy i Ukrainki zajmowali się wówczas drobnym handlem na baza-
rach i targowiskach lub też pracą nieformalną, głównie w charakterze opiekunek. 
Tak więc na tym wczesnym etapie rozwoju imigranckich społeczności w Krakowie 
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potencjał przedsiębiorczy cudzoziemców był znikomy, a nieliczne legalnie dzia-
łające firmy funkcjonowały najczęściej jako drobne punkty handlowe na krakow-
skich targowiskach.

Nieco więcej światła na aktywność ekonomiczną cudzoziemców w Krakowie 
i ich działalność przedsiębiorczą rzucają badania Brzozowskiego i Pędziwiatra 
(2014). Również i one mają znaczące ograniczenia: prowadzone w ramach zle-
conego przez Wojewodę Małopolskiego projektu naukowego „Analiza sytuacji 
i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców ze społeczeństwem polskim na 
przykładzie obywateli państw trzecich osiedlających się w województwie mało-
polskim” w latach 2013–2014, skoncentrowane były na zdiagnozowaniu sytuacji 
obywateli państw trzecich w województwie małopolskim, posiadających legalne 
karty pobytu, w tym przede wszystkim beneficjentów tzw. abolicji z 2012 roku7. 
Dlatego też dobór próby8 zakładał uwzględnienie najliczniej reprezentowanych 
w tym okresie imigrantów z krajów trzecich przebywających w Małopolsce i Kra-
kowie, a więc Ormian, Ukraińców, Wietnamczyków i obywateli państw MENA 
(Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu). Siłą rzeczy, byli to imigranci przeby-
wający w Polsce stosunkowo długo, a grupami o najdłuższym średnim okresie 
pobytu byli Ormianie i Wietnamczycy. Obie te nacje przybyły do Małopolski na 
początku lat 90., w warunkach znacznego kryzysu gospodarczego, a także (jak 
w przypadku Armenii) – politycznego w swoich ojczyznach. Trudności gospo-
darcze i brak kapitału negatywnie rzutowały więc na ich społeczno-ekonomiczną 
integrację w Polsce.

Wśród badanych w 2014 roku imigrantów występowała wyraźna nadrepre-
zentacja przedsiębiorców: 34% imigrantów zadeklarowało się jako właściciele lub 
współwłaściciele przedsiębiorstwa, a wśród Ormian i Wietnamczyków odsetek ten 
był jeszcze wyższy (odpowiednio, 52% i 42%). Były to w zdecydowanej większo-
ści osoby kierujące firmami rodzinnymi o charakterze etnicznym, a więc zatrud-
niającymi najbliższą rodzinę migranta i/lub jego/jej rodaków. W zakresie branż 
dominowały handel (hurtowy i detaliczny – 38% respondentów) oraz hotelar-
stwo i gastronomia (25,5% badanych). Oprócz tradycyjnych wietnamskich barów 
i arabskich budek z kebabami, będących typowymi przedsiębiorstwami etnicz-
nymi preferującymi model integracji rynkowej (należących do Wietnamczyków 
i obywateli państw MENA), dominującą strategią biznesową była silna integracja, 
ale w ramach bardzo specyficznej niszy – handlu na bazarach i targowiskach. Ten 

7  Dokładniej: Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 stycznia 
2012 roku. Respondenci uwzględnieni w badaniu musieli się legitymować zgodą na osiedlenie się lub 
zezwoleniem na pobyt długoterminowy.

8  Respondenci byli dobierani w sposób celowy, metodą kuli śnieżnej. Przebadano grupę 200 osób 
(kwestionariusz ilościowy) i dodatkowo 50 osób przy wykorzystaniu semiustrukturyzowanego kwe-
stionariusza (wywiad pogłębiony).
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model biznesowy, rozwijający się bardzo dynamicznie w latach 90., w okresie re-
alizacji badań wkraczał w swoją fazę schyłkową. Wielu migrantów prowadzących 
takie firmy stanęło więc przed koniecznością ich zrestrukturyzowania i wymyślenia 
nowego modelu funkcjonowania biznesu. W tym zakresie znacznie skuteczniejsi 
byli Ormianie i Ukraińcy, którzy potrafili – pozostając w branży handlowej – zmie-
nić profil działalności i asortyment towarów, a także zamienić proste stoiska pod 
gołym niebem na sklepiki i boksy w centrach handlowych. Niestety, w znacznie 
gorszej sytuacji byli wietnamscy przedsiębiorcy – pozbawieni kapitału społeczne-
go i kulturowego9. Nie mając pomysłu na zmianę modelu biznesowego, przyjmo-
wali strategię niskokosztową – rezygnowali z wysokich marż, wydłużali swój czas 
pracy i zwalniali dodatkowy personel. Równocześnie rozważali zamknięcie firmy 
i powrót do ojczyzny (Brzozowski i Pędziwiatr 2014).

Od tego czasu minęło sześć lat i sytuacja w Małopolsce i Krakowie zmieniła 
się diametralnie, co zaprezentowano w kolejnym rozdziale. Imigranci w Krakowie 
z niewielkiej grupy postrzeganej bardziej jako ciekawostka badawcza stali się zbio-
rowością niezwykle widoczną i kluczową dla funkcjonowania miejskiej gospodar-
ki, a w szczególności takich sektorów jak gastronomia, handel czy budownictwo. 
Również w sektorze usług dla biznesu (przede wszystkim w niektórych między-
narodowych korporacjach) stanowią oni znaczącą grupę pracowników (Gurgul 
2019). Warto również wspomnieć, że z dość zróżnicowanej, choć nie licznej społecz-
ności grupa cudzoziemców w naszym mieście rozrosła się do stosunkowo licznej 
grupy (niektóre szacunki mówią nawet o 10% ogółu mieszkańców), ale w znacz-
nym stopniu zdominowanej przez naszych sąsiadów, a więc przybyszy z Europy 
Wschodniej, w tym – przede wszystkim Ukraińców. Dlatego też w dalszej części 
opracowania analiza przedsiębiorczości imigrantów skupi się przede wszystkim 
na obywatelach Ukrainy.

3.8.  Przedsiębiorczość imigrantów w Polsce, Małopolsce i Krakowie 
(ujęcie statystyczne)

Niniejszy rozdział ma głównie charakter deskryptywny i przedstawia społeczność 
imigrantów w kontekście prowadzonej przez nią aktywności ekonomicznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej.

9  Większość z nich miała bardzo ograniczone kontakty ze społeczeństwem przyjmującym i nie 
znała języka polskiego, często nawet mimo ponad 15-letniego zamieszkiwania w Polsce.
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Imigranci na polskim rynku pracy

Populacja imigrantów w Polsce do niedawna miała charakter marginalny (Brzozow-
ski i Pędziwiatr 2014) – według oficjalnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
w 2014 roku na terytorium naszego kraju przebywało jedynie 134 tys. cudzoziem-
ców z ważnymi dokumentami pobytu, co odpowiadało mniej niż 0,5% całkowitej 
populacji kraju. Jednak w kolejnych latach nastąpiło przejście migracyjne (Pędzi-
wiatr 2019a) i od 2015 roku obserwowano dynamiczny przyrost – w 2017 roku 
liczba imigrantów z ważnymi dokumentami zbliżyła się do 300 tys., a w 2019 roku 
przekroczyła 400 tys. (rysunek 45). Z perspektywy niniejszego opracowania warto 
wspomnieć, że społeczność ta jest silnie zmaskulinizowana: w czerwcu 2019 roku 
kobiety stanowiły zaledwie 38,3% imigrantów z ważnymi dokumentami.

Rysunek 45. Cudzoziemcy z ważnymi dokumentami uprawniającymi do pobytu 
w Polsce
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Źródło: UDSC 2019.

Jednak dokładne oszacowanie populacji imigrantów w Polsce nie jest możliwe 
ze względu na ruch bezwizowy z Ukrainą (obejmujący posiadaczy paszportów bio-
metrycznych na okres do 90 dni) i uproszczoną procedurę (na tzw. oświadczenie) 
zatrudniania cudzoziemców dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, 
Rosji i Ukrainy na okres maksymalnie sześciu miesięcy. Według danych Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców we wrześniu 2019 roku 415 tys. obcokrajowców miało ważne 
dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce. Z kolei w rejestrach ZUS widniało 
609 tys. cudzoziemców płacących składki na ubezpieczenie społeczne (stan z marca 
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2019, rysunek 46). Wreszcie, statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ujawniały 323 tys. pozwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom oraz 
1,58 mln oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (MRPiPS 2019)10. Na 
tej podstawie szacuje się, że obecna (2019) populacja imigrantów w Polsce wynosi 
między 1 a 1,5 miliona osób, z czego zdecydowana większość pochodzi z Ukrainy.

Rysunek 46. Cudzoziemcy opłacający składki na ubezpieczenie społeczne
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Źródło: ZUS 2019a, 2019b.

Dominacja obywateli Ukrainy wśród imigrantów funkcjonujących legalnie 
na polskim rynku pracy widoczna jest przede wszystkim w danych ZUS: w marcu 
2019 roku w polskim systemie ubezpieczeń społecznych było zarejestrowanych 
ponad 450 tys. obywateli tego kraju, następnych pod względem liczebności Biało-
rusinów – 36 tys., zaś kolejne grupy (Mołdawianie, Rosjanie, Wietnamczycy) to 
odpowiednio 7–8 tys. (rysunek 47).

Jeśli chodzi o strukturę wiekową imigrantów zarejestrowanych w ZUS (rysu-
nek 48), widać dominację pracowników młodych (25–34 lat) i w średnim wieku 
(35–49 lat). Jest to o tyle istotne, że struktura wieku tej grupy ma kształt odwró-
conej litery U: dominują więc te kategorie osób, które są najbardziej skłonne do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (Lévesque i Minniti 2011).

10  Oszacowywanie liczebności imigrantów na podstawie oświadczeń jest dyskusyjne, ponieważ 
wiele z tych deklaracji nie musi się urzeczywistnić – tzn. nie każde oświadczenie odpowiada 
imigrantowi, który przyjechał do Polski i podjął w niej pracę. Wedle ostrożnych szacunków rzeczywista 
liczebność imigrantów zatrudnionych według uproszczonej procedury wynosi od 60 do 70% liczby 
oświadczeń: w tym ujęciu całkowita liczba imigrantów wykonujących pracę w Polsce w ramach tej 
regulacji w 2018 roku wynosiłaby między 950 tys. a 1,1 mln. 
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Rysunek 47. Cudzoziemcy opłacający składki na ubezpieczenie społeczne 
wg obywatelstwa
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Źródło: ZUS 2019a, 2019b.

Rysunek 48. Imigranci zarejestrowani w ZUS wg struktury wiekowej
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Większość imigrantów zarejestrowanych w ZUS jest zatrudniona na etat pra-
cowniczy (321 tys. we wrześniu 2018), ponadto znacząca grupa (230 tys.) wyko-
nuje pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej. Natomiast około 
18 tys. osób zarejestrowanych jest jako przedsiębiorcy (osoby prowadzące poza-
rolniczą działalność gospodarczą) – zob. rysunek 49.

Rysunek 49. Cudzoziemcy zarejestrowani w ZUS wg formy aktywności

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

2015

2016

2017

IX.2018

Bezrobotni Umowa-zlecenie lub umowa agencyjna

Przedsiębiorcy Pracownicy

Źródło: ZUS 2019a, 2019b.

Jeśli chodzi o zatrudnienie według sektorów gospodarki, najwięcej imigrantów 
koncentruje się w obszarze N (administrowanie i działalność wspierająca) – głównie 
z uwagi na to, że funkcjonuje tam większość agencji tymczasowego zatrudnienia. 
Są to najczęściej prace niewymagające kwalifikacji lub o niskim zapotrzebowaniu 
na kwalifikacje – w handlu hurtowym i detalicznym, ochronie, usługach sprząta-
nia i porządkowych itd. (rysunek 50)

Migranci są również licznie reprezentowani w przetwórstwie przemysłowym 
(C) oraz tradycyjnych branżach zatrudniających cudzoziemców w Europie Zachod-
niej, a więc – transporcie i gospodarce magazynowej (H) oraz oczywiście w bu-
downictwie (F). Podobnie jak i w krajach starej UE, również w Polsce większość 
imigrantów uzupełnia niedobory na rynku pracy w sektorach mniej prestiżowych 
i niewymagających wyższych kwalifikacji, a przez to mniej popularnych i niepożą-
danych przez rodzimą siłę roboczą. Niepokojącym zjawiskiem jest też marginalny 
udział zatrudnienia imigrantów w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (zaled-
wie 1,6% imigrantów pracowało w tym sektorze we wrześniu 2018 roku). Można 
to tłumaczyć z jednej strony skłonnością do podejmowania pracy nieformalnej 
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w sektorze domowych usług opiekuńczych, stosunkowo niskimi wynagrodzenia-
mi i mało atrakcyjnymi warunkami pracy w przypadku legalnego zatrudnienia 
(zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej), jak i bardzo trudnym procesem nostry-
fikowania i uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i lekarzy mających 
dyplomy spoza krajów UE.

Przedsiębiorczość imigrantów w Polsce: skala zjawiska i główne trendy

Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę imigrantów oficjalnie zarejestrowanych w staty-
stykach ZUS (ponad 600 tys.), należy przyznać, że liczebność przedsiębiorców w tej 
grupie (18 tys.) nie jest zbyt imponująca. Jest to szczególnie istotne ze względu na 
fakt, że polskie społeczeństwo charakteryzuje się wysokim nasyceniem przedsię-
biorczości: odsetek samozatrudnionych osób wynosi 20,3% ogółu zatrudnionych, 
a więc jest znacznie wyższy niż średnia dla całej UE (15,5%, por. OECD 2019). 
W tym kontekście poziom samozatrudnienia wśród imigrantów jest dość niski 
(3,1%) i znacznie niższy niż wśród Polaków: jest to o tyle zaskakujące, że w więk-
szości tradycyjnych krajów imigracji Ameryki Północnej i Europy to właśnie od-
setek przedsiębiorców wśród migrantów jest wyższy niż wśród przedstawicieli 
społeczeństwa przyjmującego (Brzozowski 2017). Należy jednak pamiętać o tym, 
że większość imigrantów przebywa na terenie Polski stosunkowo krótko, z badań 

Rysunek 50. Imigranci zarejestrowani w ZUS wg sektora aktywności
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zaś nad aktywnością ekonomiczną migrantów wiadomo, że skłonność do przed-
siębiorczości wzrasta wraz z wydłużaniem się czasu pobytu w kraju osiedlenia 
(Szarucki i in. 2016).

Struktura wiekowa i płciowa przedsiębiorców zarejestrowanych w ZUS (rysu-
nek 51) potwierdza trendy międzynarodowe – w tej aktywności w Polsce dominują 
mężczyźni (blisko 13 tys. osób we wrześniu 2018 przy blisko 5 tys. kobiet) w śred-
nim wieku (35–49 lat). Zaskakuje natomiast stosunkowo niski odsetek przedsię-
biorców mających obywatelstwo ukraińskie. O ile w marcu 2018 roku grupa ta zde-
cydowanie dominowała wśród cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS (450 tys.), 
o tyle we wrześniu tego samego roku było zaledwie 4 046 przedsię biorców (rysunek 
52). Wskazywałoby to na fakt, że stopa samozatrudnienia Ukraińców w Polsce jest 
niższa niż przeciętna dla wszystkich imigrantów i wynosi poniżej 1 punktu procen-
towego. Należałoby się zastanowić, skąd wynika tak niska skłonność do przedsię-
biorczości w tej grupie. Powodem może być tymczasowość projektu migracyjnego, 
szybka adaptacja na polskim rynku pracy, brak kapitału i utrudnienia związane 
z finansowaniem biznesu, bariery administracyjne lub też niechęć do podejmo-
wania ryzyka, wywiedziona z gospodarki kraju wysyłającego, który jest pogrążony 
w kryzysie. Niewątpliwie ten aspekt aktywności ekonomicznej Ukraińców w Polsce 
wymaga dalszych kompleksowych i pogłębionych badań.

Należy pamiętać, że rejestr ZUS nie ujmuje wszystkich cudzoziemców pro-
wadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 marca 
2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
obywatele państw trzecich mogą zarejestrować swoje przedsiębiorstwa na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej – CEIDG) i prowadzić działalność gospodarczą na 
takich samych zasadach co obywatele polscy jedynie w przypadku, gdy posiadają: 
a) zezwolenie na pobyt stały, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE, c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu kształcenia się na studiach, 
d) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, 
udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej, 
e) zezwolenie na pobyt czasowy lub stały z tytułu pozostawania w związku małżeń-
skim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce, f) status uchodź-
cy, korzystanie w Polsce z ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej lub zgoda na 
pobyt tolerowany, wreszcie, g) Kartę Polaka (Ustawa z dnia 6 marca 2018… 2018).

Tak więc mimo wcześniejszych propozycji zliberalizowania wymogów i prze-
pisów zakładania działalności gospodarczej dla cudzoziemców, szczególnie w przy-
padku jednoosobowej działalności (Brzozowski i in. 2014), nadal stosunkowo 
najłatwiej prowadzić i zakładać działalność gospodarczą w formie spółek (koman-
dytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), 
co dotyczy również bycia ich współwłaścicielami/współudziałowcami. Wymaga to 
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jednak posiadania kapitału zakładowego (min. 5 tys. zł w przypadku spółki z o.o., 
50 tys. zł w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i 100 tys. zł w przypadku 
spółki akcyjnej – por. Kubiciel-Lodzińska i in. 2020). Próg 5 tys. zł, postrzegany 
jeszcze niedawno jako stosunkowo wysoki i utrudniający założenie działalności 
(Brzozowski i in. 2014), w 2019 roku z uwagi na przeciętną wysokość zarobków 
w naszym kraju nie wydaje się zbyt wygórowany. Dlatego liczba cudzoziemców 

Rysunek 51. Cudzoziemcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 
(rejestry ZUS, stan z września 2018)
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Rysunek 52. Obywatele Ukrainy prowadzący działalność gospodarczą (rejestr ZUS, 
stan z września 2018)
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prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek rośnie (rysunek 53) – o ile 
w 2014 roku powstało 4 390 nowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego, 
o tyle szacuje się, że w 2019 roku będzie ich blisko 9 tys. Również w przypadku 
badania prowadzonego na potrzeby tego opracowania wszystkie firmy miały taką 
właśnie formę prawną. Należy jednak pamiętać, że obok przedsiębiorstw zakłada-
nych przez imigrantów wiążących z Polską swe plany osobiste, w tej grupie są też 
duzi inwestorzy zagraniczni – nie można więc utożsamiać tej liczby z całą populacją 
przedsiębiorców migrantów prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej.

Rysunek 53. Nowo założone spółki kapitałowe z kapitałem zagranicznym w Polsce
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Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (2019).

Imigranci na małopolskim rynku pracy

Liczebność populacji imigrantów w województwie małopolskim rośnie w spo-
sób dynamiczny od 2014 roku, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w ilości 
wniosków złożonych o wydanie karty pobytu (6,1 tys. w 2014 roku i 18,7 tys. 
w 2018 roku, zob. rysunek 54), jak i w statystykach dotyczących wniosków o ze-
zwolenie na pracę (zob. rysunek 55).

Podobny wzrost widać również w przypadku małopolskich imigrantów za-
rejestrowanych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych (rysunek 56). O ile 
w 2015 roku było to zaledwie 10,5 tys. cudzoziemców, ta liczba wzrosła do 27,7 tys. 
we wrześniu 2018 roku i aż do 51,4 tys. w marcu 2019 roku. W tym ostatnim okresie 
(niemal podwojenie liczby cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS między jesie-
nią 2018 a wiosną 2019) było to prawdopodobnie związane z rosnącą legalizacją 
zatrudnienia imigrantów dotąd funkcjonujących w szarej strefie.
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Rysunek 54. Liczba aplikacji o zezwolenie na pobyt u Wojewody Małopolskiego
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Rysunek 55. Liczba wniosków o zezwolenie na pracę u Wojewody Małopolskiego
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Rysunek 56. Imigranci zarejestrowani w systemie ubezpieczeń społecznych 
w Małopolsce
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Struktura obywatelstwa imigrantów zarejestrowanych w ZUS jest zbliżona do 
ogólnopolskiej: dominują Ukraińcy (37,6 tys. w marcu 2019 roku, co odpowiada 
73% ogółu imigrantów zarejestrowanych w ZUS), widoczni są również imigranci 
z krajów byłego ZSSR, jak Białoruś, Rosja i Mołdawia (rysunek 57). Dostrzegalną 
grupą są również Włosi, co jest związane z ekspansją sektora B2B w Krakowie oraz 
zaangażowaniem włoskich firm budowlanych w znaczące projekty infrastruktu-
ralne (terminal na lotnisku w Balicach, budowa drogi DK47 – tzw. zakopianki).

Rysunek 57. Główne grupy imigrantów w Małopolsce wg obywatelstwa kraju 
pochodzenia (stan z marca 2019)
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Źródło: ZUS 2019b.

Przedsiębiorcy w Małopolsce i Krakowie

Według rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec września 2018 roku 
w Małopolsce funkcjonowało ponad 1 500 imigrantów prowadzących działalność 
gospodarczą (zob. rysunek 58), z czego około ¾ stanowili mężczyźni (1 126), ko-
biety zaś należały do mniejszości (413). Przedsiębiorcy stanowili około 3% cudzo-
ziemców zarejestrowanych w ZUS w województwie. W dominującej w Małopolsce 
grupie obcokrajowców, czyli obywateli Ukrainy, było zaskakująco mało przedsię-
biorców – zaledwie 421 osoby, z czego 257 mężczyzn i 164 kobiety. Tak więc w tym 
przypadku tendencje są podobne w całej Polsce.

Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie. Stan obecny i perspektywy rozwoju
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Rysunek 58. Cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą w Małopolsce 
wg rejestrów ZUS (wrzesień 2018)
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Źródło: ZUS 2019b.

Natomiast ciekawsza jest struktura wiekowa przedsiębiorców: zamiast typowej 
dla populacji ogólnokrajowej struktury wieku przypominającej odwróconą literę 
U w Małopolsce znacznie więcej jest młodych i bardzo młodych osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą (rysunek 59).

Rysunek 59. Struktura wiekowa i płciowa cudzoziemców prowadzących działalność 
gospodarczą w Małopolsce wg rejestrów ZUS (wrzesień 2018)
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Źródło: ZUS 2019b.
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Nadreprezentacja osób młodych jest szczególnie widoczna wśród ukraińskich 
przedsiębiorców – blisko połowa nie przekroczyła 40 roku życia (rysunek 60).

Rysunek 60. Struktura wiekowa Ukraińców prowadzących działalność gospodarczą 
w Małopolsce wg rejestrów ZUS (wrzesień 2018)
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Źródło: ZUS 2019b.

W przypadku zarejestrowanych w Krakowie przedsiębiorców płacących składki 
na ubezpieczenie społeczne sytuacja jest podobna jak w całej Małopolsce. Na ko-
niec września 2018 roku w mieście funkcjonowało nieco ponad tysiąc imigrantów 
prowadzących działalność gospodarczą (rysunek 61), z czego około ¾ stanowili 
mężczyźni (773), kobiety zaś były w mniejszości (278). Wśród obywateli Ukrainy 
było 293 przedsiębiorców – 187 mężczyzn i 106 kobiet.

Rysunek 61. Struktura wiekowa i płciowa cudzoziemców prowadzących działalność 
gospodarczą w Krakowie wg rejestrów ZUS (wrzesień 2018)
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Źródło: ZUS 2019b.
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W przypadku Krakowa jeszcze wyraźniejsza jest nadreprezentacja wśród 
przedsiębiorców z Ukrainy osób młodych: ponad połowa (163 osoby) nie miała 
ukończonych 40 lat, zaś blisko ¼ nie ukończyła 30 roku życia. Są to więc w dużej 
mierze ludzie tuż po studiach, często ukończonych na krakowskich uczelniach – 
część takich przedsiębiorców opiszemy w analizie danych jakościowych w kolej-
nym podrozdziale.

3.9. Przedsiębiorcy z Ukrainy w świetle badań eksploracyjnych

Badania wykorzystane w niniejszym rozdziale dotyczą grupy ukraińskich przed-
siębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Krakowie. Powodem pod-
jęcia tych badań był znaczący napływ grupy ukraińskiej zarówno do Polski, jak 
i Krakowa. Celem projektu była analiza eksploracyjna modeli biznesowych w dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez najliczniejszą narodowościowo katego-
rię imigrantów w naszym mieście. Próba została dobrana w sposób celowy, we 
współpracy z krakowskim oddziałem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej11, 
z uwagi na małą liczebność populacji przedsiębiorców imigrantów omawianych 
powyżej. Wykorzystano więc metodę kuli śnieżnej: podczas wywiadów kolejni 
respondenci wskazywali na osoby spełniające kryteria badawcze i mogące wziąć 
udział w badaniu. Kluczem doboru respondentów był stosunkowo niedługi czas 
pobytu w Polsce (głównie chodziło o osoby, które przyjechały w 2015 roku i póź-
niej) i stosunkowo krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, 
a także lokalizacja (Kraków).

Metodą badawczą był sondaż, w którym wykorzystano pogłębione wywiady 
o częściowo uporządkowanej strukturze (semi-structured interviews). Odpowied-
nio przeszkoleni ankieterzy mieli pewną swobodę sterowania rozmową, tak aby 
z jednej strony omówić wszystkie kwestie uwzględnione w scenariuszu wywiadu, 
a z drugiej – aby zmienić kolejność pytań, jeśli respondent wykazywał gotowość 
do omawiania danego obszaru problemowego. Wywiady trwały od 45 do 60 minut 
i były prowadzone – w zależności od umiejętności językowych respondentów – 
w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Wszystkie wywiady zostały nagrane 
i dokonano ich transkrypcji, a tam, gdzie było to konieczne, również tłumaczenia 
na język polski. Scenariusz wywiadu zakładał omówienie genezy projektu migra-
cyjnego, modelu biznesowego, wcześniejszych doświadczeń zawodowych i biz-
nesowych migranta, a także wykorzystanych sieci i kontaktów biznesowych oraz 
dyskusję nad perspektywami rozwoju firmy.

11  W tym miejscu pragnę podziękować Panu Tomaszowi Żybuli, dyrektorowi oddziału krakow-
skiego Izby za okazaną pomoc w prowadzeniu badań.
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Wywiady przeprowadzano od kwietnia do czerwca 2018 roku z grupą 32 re-
spondentów, przy czym do celów niniejszej analizy wykorzystano 24 wywiady 
z przedsiębiorcami ukraińskimi prowadzącymi firmy w Krakowie. Strukturę de-
mograficzną przedsiębiorców przedstawiono w tabeli 20. Respondenci są osobami 
młodymi – średnia wieku to zaledwie 30,6 lat, przy czym najmłodszy przedsię-
biorca miał 22, a najstarszy – 42 lata. Zdecydowana większość właścicieli firm to 
mężczyźni (było ich 14, osiem respondentek to kobiety), będący w stałym związku 
(75%, przy czym większość ma ukraińskich partnerów/partnerki), większość na-
tomiast nie ma jeszcze dzieci (stąd średnia: 0,5 dziecka na osobę).

Tabela 20. Struktura demograficzna respondentów biorących udział w badaniu (2018)

Wiek (średnia) 30,66

Płeć (kobieta, odsetek) 33%

W stałym związku (odsetek) 75%

Liczba dzieci (średnia)  0,5

Średnia długość pobytu w Polsce (mc) 41,3

Wiek firmy (mc) 19

Liczba pracowników (średnia)  4,4

Źródło: Opracowanie własne (n=24).

Respondenci przebywają w Polsce stosunkowo krótko – średnia długość po-
bytu to nieco ponad 41 miesięcy, przy czym najkrótszy okres to osiem miesięcy, 
a najdłuższy – siedem lat. W tym kontekście nie dziwi też krótki czas stażu i stopień 
rozwoju ich firm: są bardzo młode i małe (średni wiek wynosi 19 miesięcy, a licz-
ba pracowników – nieco ponad cztery osoby, wliczając w to samego przedsiębior-
cę). W dalszej części opracowania zostaną przedstawione motywy przyjazdu do 
Polski i relacje imigrantów z ich ojczyzną, funkcjonowanie modelu biznesowego 
i perspektywy jego rozwoju oraz zasoby kapitału społecznego, którym dysponują 
przedsiębiorcy.

Motywy przyjazdu i relacje z Ukrainą

Niestety, wśród respondentów wypychające motywy przyjazdu dominują nad przy-
ciągającymi: niemal powszechne jest dość negatywne postrzeganie przez nich spo-
łeczno-ekonomicznej sytuacji w swojej ojczyźnie. Wielu z nich zdecydowało się na 
porzucenie dotychczasowej aktywności ekonomicznej i rozpoczęcie życia w Polsce:

Przyjechałem około czterech lat temu. Dlatego że miałem biznes w Ukrainie i zawsze było 
takie marzenie, był taki dream, żeby spokojnie sobie pracować, bo spokój. Wtedy był taki 
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ciężki czas, z jednej strony na Ukrainie, bo mieszkałem w Kijowie. U połowy moich kole-
gów, którzy mieli biuro w Kijowie, przyszli jacyś „bohaterowie” z bronią i po prostu zabrali 
wszystko. To był taki czas, to były czasy Majdanu [30_30.05, M]12.

Dotyczy to nawet osób o bardzo wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, jak 
na przykład właścicielki szkoły językowej i konsultantki biznesowej z doktoratem 
i ukończonymi studiami MBA, która w Kijowie prowadziła własną wyspecjalizo-
waną firmę:

Ta przeprowadzka była raczej spontaniczna niż zaplanowana. Dlatego że miałam bardzo 
dobre warunki życia w Kijowie, miałam karierę. Skończyłam studia MBA, ale wyjechaliśmy 
z córką do Polski, z Ukrainy do Polski, dlatego że ja po prostu nie byłam pewna w bezpie-
czeństwie. Nie czułam się bezpiecznie po aneksji Krymu. Po prostu po aneksji Krymu ak-
tywność biznesowa została zawieszona. Zaczął się Majdan, potem to wszystko, moja branża 
po prostu zmarła [20_30.05, K].

W przypadku niektórych doświadczonych właścicieli firm wiązało się to z pró-
bą przeniesienia biznesu do naszego kraju. Jak wspomina przedsiębiorca pocho-
dzący z Wołynia:

Byłem właścicielem dużej firmy budowlanej na Ukrainie […]. Miałem 650 ludzi […] w naj-
większym okresie. Ale niestety tam, gdzie mieszkaliśmy, jest bardzo, bardzo zły stan bezpie-
czeństwa. Nie ma policji w ogóle. […] Boję się o rodzinę, dzieci, żonę. Dlatego zdecydowa-
liśmy się przeprowadzić do Polski. […] Jest to zarejestrowana w Polsce firma budowlana. 
Zarejestrowana końcem października 2017 roku. […] [Ale] na Ukrainie funkcjonowała od 
2005 roku. Sprzedałem na Ukrainie tamtą firmę, ze sprzętem, ze wszystkim. Firma działa 
tylko w Krakowie i tylko w Krakowie chcę pracować [25_20.06, M].

Młodsi respondenci natomiast wiązali wyjazd z celem edukacyjnym – często 
w przypadku młodych mężczyzn było to również zabezpieczenie przed poborem 
do wojska:

U nas jest tak, że jak ktoś skończył studia, to idzie do pracy, ale tak jak zaczęła się wojna, 
to idzie do wojska, a nie do pracy. No i moi rodzice, a głównie to mój ojciec, nie chcieli, 
bym szedł do wojska. No i tak mi powiedział, że jest taka możliwość wyjechać do Krakowa 
na jeszcze jedn[e] studia na Uniwersyte[cie] Ekonomicznym, też na magisterkę na 2 lata. 
Wtedy przyjechał[em] do Polski w 2015 roku [19_18.05, M].

U młodszych imigrantów potrzeba założenia firmy pojawiła się w trakcie 
studiów lub po ich zakończeniu, jak w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego 
agencję pośrednictwa pracy:

12  Ostatnia litera w kodzie respondenta oznacza: M – mężczyznę, K – kobietę. Dokładny opis 
respondentów znajduje się w Aneksie.
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Kiedy skończyłem uniwersytet [w Polsce – przyp. aut.], wtedy, kiedy mieliśmy problemy na 
Ukrainie i do tego ekonomiczna sytuacja spadła gwałtownie, zdecydowaliśmy z ojcem, że 
trzeba otworzyć coś swojego. No i wtedy akurat przyjechał i ta idea o zatrudnieniu Ukra-
ińców [to] był dobry pomysł. Otworzyć tutaj nie było to skomplikowane, łatwiej niż na 
Ukrainie. A popyt na pracowitych Ukraińców zawsze jest i będzie [08.05_4, M].

Wśród respondentów występują osoby mające polskie korzenie lub partnera 
mającego polskie pochodzenie etniczne13, co oczywiście ułatwia formalną stronę 
legalizacji pobytu dla przedsiębiorcy i jego rodziny:

Moja żona jest Polką, ma polskie obywatelstwo, jak i dzieci, dlatego że dziadek i babcia 
byli z Chełma, mają polskie pochodzenie, dlatego Polska była dla nas właściwie logicznym 
wyborem [25_20.06, M].

Zacząłem szukać, pytać u rodziny i odnalazłem, że mam pradziadka z Polski. […] Da-
lej zacząłem aktywnie uczyć język i historię Polski. Potem otrzymałem Kartę Polaka. No 
przeprowadziliśmy [się] do Krakowa z żoną i otworzyliśmy jeszcze tu firmę [08.05_4, M].

W niektórych przypadkach zaś wyraźnie widać funkcjonowanie rodzinnych 
sieci migracyjnych:

Przyjechała moja matka pierwsza do Polski, za nią przyjechała moja siostra ze swoją rodziną, 
mąż i dziecko. Ostatni przyjechałem ja, właśnie. W 2016, w grudniu. W ogóle otrzymaliśmy 
Kartę Polaka, cała moja rodzina. I działalność w Ukrainie nie bardzo już była taka i moja 
matka przyjechała tutaj do Polski i coś tam ogląda i mówi, że będzie lepiej, na pewno bę-
dzie lepiej [24_18.06, M].

Wielu respondentów bardzo negatywnie postrzega sytuację polityczną na Ukra-
inie, ale także perspektywy ekonomiczne swojej ojczyzny, często przeciwstawiając je 
zaskakująco korzystnym – w ich opinii – warunkom prowadzenia biznesu w Polsce:

Tam prowadzenie biznesu jest trudniejsze, tam jest i korupcja, i biurokracja, tutaj jest tro-
szeczkę lepiej, troszeczkę łatwiej, naprawdę, jest dostęp do wszystkich urzędów łatwiejszy, 
cała dokumentacja jest łatwiejsza, naprawdę [28_22.06, K].

Podobnie twierdzi przedsiębiorca prowadzący w Krakowie hostel:

Na Ukrainie ciężko teraz prowadzić biznes, bo nie masz takiego bezpieczeństwa jak w Pol-
sce. W Polsce jest wszystko w porządku. Masz biznes, w urzędzie podpisujesz papiery, 
jesteś przedsiębiorcą i tyle. Masz bezpieczeństwo. Na Ukrainie nie ma bezpieczeństwa. 
[W j]ednym momencie możesz stracić wszystko. Nie ma zasad. Może ktoś przyjść i powie-
dzieć: to nie twoje. W Polsce tego nie ma, to podoba mi się [24_18.06, M].

13  Dziewięciu respondentów z 24 (37,5%) wskazało na polskie pochodzenie etniczne swoje lub 
swojego partnera/partnerki.
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Jeden z powodów, dlaczego przyjechaliśmy do Polski, to jest to, że nie trzeba tu domawiać 
się i płacić każdemu za usługi, które powinni być za darmo. Wszystko jest klarowne, jasne 
do zrozumienia. Jeżeli trzeba przyjść do urzędu, oni wszystko wyjaśniają, jak trzeba. Jak 
trzeba wypełnić dokumenty. Nie trzeba zwracać się do jakichś agencji polskich czy ukra-
ińskich, bo to jest wszystko publiczne i otwarte. To mi podoba się w Polsce dla przeprowa-
dzenia swojego biznesu, do wszystkiego mamy dostęp [08.05_5, K].

Z drugiej jednak strony, pojawiają się głosy wskazujące na różnice kultu-
rowe i zbytnią „sztywność” Polaków, jeśli chodzi o egzekwowanie przepisów, 
przeciwstawianą nieformalnym sposobom załatwiania spraw na Ukrainie, co 
ułatwia biznes:

[…] niektórzy Polacy są tacy… Jak by to powiedzieć… Mentalność mają inną, inne myś-
lenie, na przykład tutaj mamy cały czas jakieś problemy. Że skuter stoi na chodniku i że 
komuś cały czas przeszkadza, jeszcze coś tam, u nas na przykład za takie drobiazgi nigdy 
nie powiedział nikt nic, a tutaj wszystko musi być dobrze, żeby było tak, jak jest przepiso-
wo. Wiesz co, zasady i przepisy i ludzie, którzy zaczepiają, ale niektórzy to opuszczą, a tu-
taj są tacy ludzie, że przyczepi się do wszystkiego, że tak ma być, a nie inaczej. Bo tak jest 
prawidłowo. […] W Kijowie byłoby dużo łatwiej z tym wszystkim niż tutaj. No jest tutaj 
sanepid, kupa papierów, jeszcze trzeba coś zrobić, trzeba pobiegać po urzędach, jest więcej 
biurokracji [w Polsce]. W Ukrainie też tak samo, ale tam wszystko by się załatwiło szybciej 
[21_06.06, M].

Z uwagi na trudną sytuację polityczną i gospodarczą na Ukrainie większość 
przedsiębiorców nie rozważa powrotu do ojczyzny w najbliższym czasie ani nawet 
nie planuje współpracy gospodarczej ze swoim krajem pochodzenia:

Głównym celem to to, że tutaj jest mniej korupcji albo w ogóle jej nie spotykam przez trzy 
lata życia w Polsce. No i jest spokój. Przychodzisz do domu z pracy i wiesz, że jutro będzie 
to samo, co było dzisiaj. Bo na Ukrainie to wygląda trochę inaczej. Każdy dzień wychodzi-
[sz] z domu z myślą, co będzie jutro. [Czy b]ędzie w ogóle jutro. Można tak powiedzieć. 
Stabilność [19_18.05, M].

Symbolicznie imigracja jest powiązana z subiektywną kwestią przynależności 
do cywilizacji europejskiej i szansą na integrację z UE:

Już do wojny sytuacja ekonomiczna się pogarszała i nie ma sensu, jak to mówią, zmienić 
coś niepotrzebnego na niepotrzebne i postanowiliśmy, że jeśli Ukraina nie idzie do Europy, 
to my sami pójdziemy do Europy [18_15.06, K].

Teraz słyszę, że cały czas jakieś problemy z przeprowadzenie swojego biznesu w Ukrainie, 
jakieś kontroli, wszyscy chcą łapówki i tak dalej. Tu nie ma takich barier związan[ych] z ko-
rupcją i bardzo wysoką biurokracją. W Polsce jest też biurokracja, ale to nie przeszkadza 
dla prowadzenia swojej działalności [14.05_17, M].
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Dodatkową barierą dla rozwijania współpracy gospodarczej z Ukrainą jest 
przekraczanie granicy, która jest również zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. 
Dla obywateli Ukrainy jest to zawsze procedura długotrwała i kłopotliwa:

Ale bardzo ciężko jest naprawdę jeździć na Ukrainę, bo to są straszne korki na Ukra-
inę. To może trwać dzień, dwa. Straszne. Gdyby był jakiś pas dla biznesmenów, ja mam 
pozwolenie, kartę czasowego pobytu, ja mam biznes, gdybym mógł przez inną kolejkę 
przejść, tam ja[cy]ś są kontrabandziści, dziwne rzeczy. Po co ja mam tam stać w tych 
kolejkach? Nie wiozę nic. Nie mam papierosów, nie mam alkoholu, nie mam mięsa, nie 
mam czasu po prostu na to wszystko. Pracuję w Polsce, płacę tutaj podatki. To jest pro-
blem [25_20.06, M].

Dlatego z naszych respondentów w zasadzie tylko dwie osoby mają firmy, które 
utrzymują bezpośrednie związki biznesowe z Ukrainą. Pierwsza zajmuje się sprze-
dażą ukraińskich brykietów drewnianych i parkietów w Polsce:

Międzynarodowa sprzedaż brykietów i parkietów i międzynarodowy transport, przewozy. 
Przywozimy z Ukrainy i sprzedajemy w Polsce, a niektóre jadą dalej. Ale Polacy wożą da-
lej, nie nasza firma. Mamy stabilną jakość i to nie jest tanie, ale dobrze jest [10.05_9, M].

Dla tego przedsiębiorcy źródłem przewagi konkurencyjnej jest przede wszyst-
kim niższa cena produktu importowanego z Ukrainy, ryzykiem zaś – długie kolejki 
na granicy i ryzyko kursowe.

Są jednak wyjątki, jak w przypadku młodego właściciela pizzerii, który planuje 
ekspansję na Ukrainę:

Na początku, jak otwieraliśmy, to od razu mówiliśmy, nie myśleliśmy, że będziemy tutaj 
siedzieć, cały czas pracować, tylko od razu chcieliśmy to rozkręcić i sprzedawać franczyzę. 
Dlaczego nie na Ukrainie? Można sprzedawać w całym kraju, można sprzedawać. Ale taki 
był pomysł, żeby otworzyć t[ę] pizzerię, rozwinąć, otworzyć kilka lokali i na franczyzę na 
sprzedaż. Później to się rozwija. W Polsce, Kraków, później Warszawa, później – dlaczego 
nie otworzyć tego w Kijowie [21_06.06, M].

Doświadczenie zawodowe a przedsiębiorczość

Ponad połowa respondentów (13 osób) miała wcześniejsze doświadczenia przed-
siębiorcze – wszystkie z Ukrainy. Dodatkowo jedna z osób pracowała w firmie ro-
dzinnej należącej do własnego ojca. Niektórzy z nich, jak wspomniany już wcześniej 
właściciel firmy budowlanej, po prostu zdecydowali się na przeniesienie swojego 
biznesu do Polski: „Już nie mam. Sprzedałem na Ukrainie tamtą firmę, ze sprzę-
tem, ze wszystkim. Firma działa tylko w Krakowie i tylko w Krakowie chcę pra-
cować” [25_20.06, M].
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Jednak transfer istniejącego biznesu nie jest wcale taki prosty, jak mogłoby się 
wydawać: o ile na Ukrainie respondent zatrudniał ponad 500 osób, o tyle obec-
nie ma zaledwie 13 pracowników – wszyscy relokowani z poprzedniej firmy: „Na 
dzień dzisiejszy to są wszyscy ci pracownicy, którzy pracowali u mnie wcześniej 
na Ukrainie” [25_20.06, M].

Ale wzrost zatrudnienia jest bardzo dynamiczny: „Trzy osoby. Właśnie zaczęli-
śmy taką pracę od lutego i mamy więcej pracowników [13 w czerwcu 2018 roku – 
przyp. aut]” [25_20.06, M].

W przypadku niektórych firm, z uwagi na sektor i formę działalności, przenie-
sienie biznesu z jednego kraju do drugiego jest jednak znacznie łatwiejsze. Przy-
kładem może być niewielka firma z branży IT:

Tak, miałem wcześniejsze doświadczenie w IT. Już miałem biznes w Ukrainie, przedsię-
biorstwo, i dlatego przyjechałem i wiem, co znałem, i wiedziałem, co będę prowadził. 
I co będę sprzedawał. To są usługi marketingowe, web design outsourcing IT, design 
outsourcing, marketing outsourcing, no i oczywiście business consulting. To są takie 
świetne rzeczy, które są bardzo innowacyjne z jednej strony, a z drugiej strony nie po-
trzebuję żadnego innego narzędzia oprócz laptopa. Tak że mogę pracować gdziekolwiek 
chcę [30_30.05, M].

Jeszcze inną formą – najbardziej pożądaną z perspektywy polskiej gospodar-
ki – była ekspansja firmy i relokacja siedziby, dzięki czemu przedsiębiorca zyskiwał 
renomę i legitymizację aktywności z uwagi na funkcjonowanie w kraju członkow-
skim Unii Europejskiej:

W 2014 roku otworzyliśmy firmę na Ukrainie i nadal ona funkcjonuje. Tam mój ojciec zaj-
muje się biurem. Taki mamy rodzinny biznes. To jakby wspólna praca na rzecz zatrudniania 
Ukraińców. Ojciec jest ze strony ukraińskiej, a ja jestem ze strony polskiej. Od marca 2018 
w Polsce, ale przeprowadziliśmy w kwietniu [08.05_4, M].

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku przedsiębiorczyni, która w Kra-
kowie otworzyła filię firmy oferującej połączenia pasażerskie w Europie Środko-
wo-Wschodniej (wcześniej była pracownicą tego przedsiębiorstwa na Ukrainie):

Przyjechałam do Polski dwa lata temu. Po to, by otworzyć firmę. Właśnie dla otwarcia tej 
firmy. Miałam taką propozycję od naszego wspólnika, od naszego założyciela, żeby tutaj 
otworzyć firmę ze sprzedażą biletów […]. Od początku był biznes. Mamy taki sam biznes 
w Kijowie już pięć lat i chcielibyśmy taki sam mieć także w Polsce [28_22.06, K].

Niekiedy jednak transfer modelu biznesowego nie jest możliwy. W takim 
przypadku migrant musi zupełnie przeorientować swoją strategię ekonomiczną 
i wymyślić coś zupełnie nowego. Nie jest to proste, szczególnie gdy na Ukrainie 
przedsiębiorca miał wysoką pozycję ekonomiczną i społeczną. Była właścicielka 
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wyspecjalizowanej firmy pośrednictwa finansowego z Kijowa, mająca dyplom 
doktorski i MBA, wspomina:

To było dla mnie takie zaskoczenie, pierwszy rok. […] Miałam taką chandrę tutaj, że po 
prostu wyjechałam do Ukrainy i pół roku mieszkałem sobie w domu sama, nikogo nie 
chciałam widzieć […]. Utraciłam tu status społeczny. Od dyrektora dużej, wielkiej firmy, 
do zwykłego imigranta – zero punktów, a nawet minus dziesięć punktów. Byłam szczęśli-
wa, że mam pieniądze. To ważne, gdy przyjeżdżasz do obcego kraju, by mieć pieniądze, by 
[…] przynajmniej nie być zależna od fizycznej pracy, którą zaczyna większość imigrantów 
[20_30.05, K].

W tym przypadku bardzo widoczna jest potrzeba niezależności – częsta deter-
minanta przedsiębiorczości (Lee i Wong 2003), przy czym respondentka wyraźnie 
sygnalizowała, że obecny biznes (szkoła językowa) nie zaspokaja w pełni jej ambi-
cji samorealizacji zawodowej. I faktycznie, firma ta ostatecznie została sprzedana.

Bardzo rzadko doświadczenia zawodowe z Ukrainy okazywały się przydatne 
w funkcjonowaniu biznesu w Polsce. Występował więc tutaj typowy problem nie-
doskonałej transferowalności kapitału ludzkiego (Chiswick i Miller 2009) – zde-
cydowana większość przedsiębiorców posiadała wykształcenie wyższe (22 osoby 
z 24), jednak zdobyty na Ukrainie dyplom uniwersytecki w niczym nie przydawał 
się na polskim rynku pracy, podobnie jak i doświadczenie zawodowe. Ekstremal-
nym przykładem była w tym przypadku para lekarzy ukraińskich prowadzących 
salon kosmetyczny w jednym z miast północnej Polski (respondenci ci nie zostali 
uwzględnieni w dokładnej analizie z uwagi na to, że ich firma nie działa w Kra-
kowie). Natomiast pozytywnym wyjątkiem była absolwentka filologii polskiej na 
Ukrainie, która przed przyjazdem do Polski (z powodów rodzinnych – mąż otrzy-
mał tutaj pracę) pracowała w polskiej organizacji:

Mamy consultingową firmę i jesteśmy nakierowani na eksport towarów z Polski na Ukrainę. 
Jesteśmy firmą doprowadzającą Polskie firmy na ukraiński rynek. I odpowiednio – ukraiń-
skich na Polski rynek […] ostatnie 9 lat pracowałam w X, dlatego jestem zupełnie świadoma 
odnośnie wszystkiego. I do tego wszystkiego jestem filologiem polskim. Całe moje życie 
jest związane z Polską [13.05_12, M].

W tym przypadku znajomość języka polskiego oraz ukraińskich środowisk 
biznesowych czyni tę przedsiębiorczynię naturalnym łącznikiem (mediatorem 
kulturowym) między oboma krajami, co jest przez nią wykorzystywane w bieżącej 
działalności gospodarczej.

Młodsi przedsiębiorcy często zaczynali pobyt w Polsce od studiów, a ich wcześ-
niejsze doświadczenia zawodowe były często związane z pracą w podrzędnym 
sektorze (Kogan 2004), a więc z wykonywaniem zawodów niewymagających kwa-
lifikacji:
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Rozdawałem ulotki na rynku. Zapraszałem do „Strip Club”. Nie, nie miałem nic [doświad-
czenia biznesowego], byłem studentem i tyle [19_18.05, M].

Przyjechałem na studia i miałem tylko studiować. Rok studiów, później przyjechała do 
mnie moja dziewczyna, zacząłem pracować, pracowałem najpierw jako promotor na Rynku, 
w sumie jak każdy Ukrainiec. Dla takich nietypowych klubów… Chwilę tam pracowałem, 
później zrezygnowałem z tej pracy, znalazłem kolejną, każda praca była w miarę legalna… 
[27_22.06, M].

W obu przypadkach niewielkie wcześniejsze doświadczenie zawodowe re-
spondentów połączone z dość młodym wiekiem zakończyły się ostatecznie nie-
powodzeniem biznesowym – obie firmy zamknięto w 2019 roku.

Jednak przykład innego młodego przedsiębiorcy (24 lata) pokazuje, że nawet 
praca poniżej kwalifikacji może być pożyteczna i pomóc w zdobyciu umiejętności 
i doświadczenia przydatnego w bieżącej działalności:

Pierwsza praca była w X na dostawie pizzy […]. Meble robić też umiem. No w Ukrainie 
w wieku 17 lat mogłem na tym dobrze zarobić. Sobie na tym zarabiałem, a tutaj to był[a] 
jeszcze dobra kasa, więc chciałem tam pracować, próbowałem coś w tym temacie ogarnąć, 
ale nigdy nie traktowano mnie poważnie. Na dostawę, nie taka ciężka praca, od szóstej 
rano, że musisz płyty 50 kg nosić, tam pracowałem trzy miesiące. Później […] otrzymałem 
telefon od X […], że szukają managerów zmiany w nowo powstałej pizzerii. Pracowałem 
półtora roku, byłem managerem zmiany […], później zaproponowano mi store managera, 
czyli głównego managera na lokal. To taka osoba, która jest odpowiedzialna za wszystko: 
za wypłaty i tak dalej. […] Gdy zostałem wtedy managerem, to poznałem więcej tych pa-
pierów. Jak działa biznes […] dowiedziałem jeszcze więcej. I zaczęliśmy budowę [własnej 
firmy – przyp. aut]. Szukaliśmy lokal[u] w trakcie, jak jeszcze pracowaliśmy. Nie było tak, 
że się zwolniłem i założyłem nową działalność. Nie, powoli to budowaliśmy, zbieraliśmy, 
szukaliśmy lokal[u], robiliśmy remont. Jeszcze było tak, że napisałem umowę wypowiedze-
nia. Dwa miesiące jeszcze, dwa tygodnie po umowie jeszcze pracowałem. Zwolniłem się 
i na drugi dzień przyszedłem tutaj na otwarcie pizzerii [21_06.06, M].

W tym przypadku przedsiębiorca nauczył się funkcjonowania modelu bizne-
sowego w miejscu pracy, zaczynając od najniższego szczebla i awansując stopniowo 
na coraz wyższe stanowiska. Warto jednak pamiętać, że ten sukces poprzedzony 
był wieloma próbami i nieuchronnymi porażkami: „Mieliśmy już dwie próby biz-
nesu i nam nie poszły” [21_06.06, M]. Co daje nadzieję, że wspomniani wcześniej 
dwaj młodzi przedsiębiorcy, których firmy zamknięto, być może spróbują jeszcze 
innej działalności.
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Funkcjonowanie modelu biznesowego i perspektywy jego rozwoju

Jak już wspomniano wcześniej, większość respondentów prowadzi dość młode 
firmy, które są na wczesnym etapie rozwoju, a ich przyszłość jest niepewna. Jest 
to trend zgodny z wynikami badań z innych krajów, które wskazują, że przeży-
walność biznesów prowadzonych przez imigrantów jest znacznie niższa niż firm 
otwieranych przez tubylców (Mata i Alves 2018). Świadomi są tego również sami 
respondenci:

W każdym biznesie są takie, jak by to powiedzieć, jest taki czas, kiedy nie ma klientów. 
U nas jest to luty i lato i zawsze jest tak, że ciężko jest chociaż na zero wyjść i często dokła-
damy w tym miesiącu swoje pieniądze i wtedy człowiek myśli, że nie chce tego więcej, chce 
zamknąć biznes – to jest problem [18_15.06, K].

Należy także podkreślić, że co najmniej cztery14 spośród firm, których właś-
ciciele udzielili wywiadu w 2018 roku, w chwili pisania tego opracowania znikły 
z rynku (zakończyły działalność), a dodatkowo jedna firma zmieniła właściciela 
(stan na wrzesień 2019). Pokazuje to skalę wyzwań związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez cudzoziemców, przy czym należy stwierdzić, że 
i tak w przypadku analizowanych przez nas firm odsetek „przeżycia” jest stosun-
kowo wysoki.

Wśród badanych przez nas respondentów w zasadzie nie ma przedsiębiorców 
bazujących na modelu silnej segmentacji (rysunek 62), a więc oferujących etniczne 
dobra i usługi wyłącznie swojej grupie etnicznej. Jest to zaskakujące, biorąc pod 
uwagę wielkość społeczności ukraińskiej w Krakowie, omawianą szczerzej w roz-
dziale pierwszym.

Pojawiają się jednak firmy obierające model integracji rynkowej, a więc oferu-
jące etniczne produkty na ogólnym rynku, które znajdują klientów nie tylko wśród 
mniejszości ukraińskiej, ale również wśród innych imigrantów oraz Polaków. Je-
dynym przykładem w naszej próbie jest sklepik z żywnością ukraińską:

Na razie to jest tylko sklep sprzedający produkty spożywcze z Ukrainy. Ten sklep jest pierw-
szy w Krakowie, to jest nowość […]. Sklepik to tylko na razie działa jak badanie, żeby poznać, 
czego chcą, co kupują, dowiedzieć się podoba, wiadomo, że później zrobię coś większego. 
[…] Muszę powiedzieć, że też dużo Polaków. Polacy niektórzy przychodzą tam po sma-
ki, które były w Związku Radzieckim. Przychodzą coś takiego posmakować, niektórzy po 
prostu są ciekawi nowego i chcą spróbować, ale tak 60% do 65% to Polacy [23_09.06, M].

Respondent przesadza z deklaracjami dotyczącymi wyjątkowości swojego 
biznesu – firm oferujących produkty żywnościowe z Ukrainy jest w Krakowie 
znacznie więcej. Ponadto w tym przypadku pojawia się też konkurencja ze strony 

14  W przypadku dodatkowych dwóch firm nie można potwierdzić, czy nadal funkcjonują.
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wielkich sieci handlowych – co najmniej jeden z supermarketów ma „kącik ukra-
iński” z produktami żywnościowymi typowymi dla tego kraju.

Znacznie częściej występują jednak firmy orientujące się na integrację produk-
tową, a więc oferujące nieetniczne dobra i usługi własnej grupie etnicznej. Są to 
m.in. szkoły językowe, centra doradztwa biznesowego, salony kosmetyczne, bary 
i kafejki czy pośrednictwa pracy. Typowym przykładem był pub, w którym kon-
centrowało się15 życie towarzyskie młodych Ukraińców:

Kiedy startowaliśmy, to mieliśmy zrobić to trochę inaczej. Chcieliby[śmy] to zrobić trochę 
inaczej, ale jak się okazało, że jak ktoś usłyszał, że Ukraińcy otworzyli jakąś knajpę: pój-
dziemy tam i tak naprawdę to jest miejsce jakby… kawałek Ukrainy w Polsce. Tak mówią 
przynajmniej. Chociaż nie ukrywam, że też dużo Polaków do nas przychodzi. Jest fajnie, 
wszystko się podoba, ale my specjalnie nie chcieliśmy zrobić miejsca pod Ukraińców. To 
tak wyszło. […] Ale tak naprawdę, na chwilę obecną, chciałbym, żeby chodziło do nas wię-
cej Polaków. Nawet nie tyle, żeby było więcej Polaków niż Ukraińców, ale po prostu żeby 

15  Lokal został zamknięty w 2019 roku.

Rysunek 62. Analizowane firmy wg modelu biznesowego i rynku

Źródło: opracowanie własne.
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chodziło więcej Polaków, bo zaraz tak naprawdę 80% ludzi, którzy przychodzą spędzać tu 
czas, to są Ukraińcy [27_22.06, M].

Powyższa wypowiedź może się wydawać zaskakująca w świetle prowadzonej 
przez firmę aktywności marketingowo-reklamowej: co prawda profil firmy na FB 
i google.com sporządzono w języku polskim, ale z błędami ortograficznymi, jedną 
zaś z podstawowych atrakcji lokalu był stół do rosyjskiej odmiany bilarda. W związ-
ku z tym trudno się dziwić, że lokal przyciągał klientelę z Ukrainy i innych państw 
poradzieckiej Europy Wschodniej.

Widać więc wyraźnie, że firmy realizujące integrację produktową niekoniecz-
nie są intencjonalnie ukierunkowane na klientelę etniczną – czasem jest to efekt 
sieci społecznych i języka, którym posługuje się personel, jak w przypadku salonu 
piękności:

Różne narodowości, tak może 50%, może trochę więcej – to Ukraińcy… może nie tylko 
Ukraińcy, ale generalnie rosyjskojęzyczni, bo tak się nazywamy, tak [się] określa […] wszyst-
kich, którzy mówią w języku rosyjskim. Może 40%, może więcej […] Polaków. Powiem tak, 
że jakoś na początku mieliśmy więcej Polaków, nie wiem dlaczego, prawdopodobnie dlate-
go, że tutaj pracują dziewczyny z Ukrainy i dlatego pocztą pantoflową się roznosi i przyszło 
więcej Ukraińców [18_15.06, K].

Zatem kompetencje językowe pracowników obsługi wpłynęły na kompozycję 
etniczną klientów: wiadomo bowiem, że w tego typu lokalach równie ważnym 
elementem, co sama usługa fryzjerska czy kosmetyczna, jest rozmowa z klientem. 
Pracujące w firmie ukraińskie kosmetyczki czy fryzjerki niekoniecznie znały język 
polski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z Polkami, z perspek-
tywy ukraińskich klientek natomiast znajomość rodzimego języka jest dodatko-
wym atutem.

Najciekawszą i – co zaskakujące – najliczniejszą grupę stanowią przedsiębior-
cy, którzy wybrali strategię silnego zintegrowania. W ich przypadku oferowanie 
nie etnicznych dóbr czy usług wymaga podołaniu konkurencji polskich i zagra-
nicznych firm operujących na rynku krakowskim. Dlatego też w ich podejściu 
biznesowym konieczna jest pewna innowacyjność. Jednym z jej przykładów jest 
postawa już cytowanego wcześniej przedsiębiorcy, któremu w założeniu własnej 
pizzerii pomogło doświadczenie zebrane w innej restauracji serwującej pizzę. Za-
czynał od doręczyciela, później awansował na kierownika sekcji, a wreszcie – na 
menedżera całej restauracji. Jednak samo skopiowanie modelu biznesowego nie 
było wystarczające do osiągnięcia sukcesu:

To się cały czas rozkręca, tylko na osiedlu byliśmy pierwszymi. […] Konkurencja się nie 
otworzyła tutaj. […] Zależy jeszcze, jak to się otworzy, jakieś niedobre miejsce, bo szukaliśmy 
miejsca, żeby nam pasowało. [W c]entrum na Rynku to by nikt nie otworzył restauracji, bo 
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to jest na dowóz, to była strasznie ciężka sprawa. Znajdź najlepsze miejsce: jak bym otworzył 
taką samą pizzerię na Rynku, to myślę, że byłoby dużo mniej zleceń niż tutaj na osiedlu, 
gdzie mieszka dużo ludzi, gdzie jest dostawa. No też mamy na miejscu, często w weekendy, 
ale głównie na dowóz. Myślę, że tak 60% to są dostawy [21_06.06, M].

Jak widać z powyższej wypowiedzi, kluczową decyzją był wybór lokalizacji 
restauracji. Przedsiębiorca pierwszy zdecydował się otworzyć pizzerię na nowym 
osiedlu we wschodniej części Krakowa, ubiegając rodzimą konkurencję i zgarniając 
premię z tytułu bycia pionierem. Jest to dość zaskakujące, ponieważ budowa tego 
osiedla budziła duże zainteresowanie ze względu na jego skalę (planowane miesz-
kania dla blisko 10 tys. osób). Tym samym wielkość lokalnego rynku i jego specy-
fika (wiele mieszkań na wynajem, z głównie młodymi lokatorami, zamawiającymi 
jedzenie z dostawą do domu) dawały spore szanse na osiągnięcie zadowalających 
wyników sprzedażowych. I rzeczywiście przewidywania się sprawdziły: „Powiem, 
że jest poziom dość dobry, jestem zadowolony od samego otwarcia. Poszło dobrze, 
pierwszego dnia otworzyliśmy, to mogę powiedzieć, że od samego początku nie 
robiliśmy strat” [21_06.06, M].

Nasz respondent wykazał się więc większymi umiejętnościami dostrzeżenia 
i wykorzystania okazji przedsiębiorczej niż rodzima konkurencja (a nawet znaczący 
gracze – franczyzowe restauracje). Obecnie na osiedlu działają dwie konkurencyjne 
firmy (oprócz sporej liczby innych punktów gastronomicznych), jednak przedsię-
biorstwo należące do imigranta utrzymuje się na rynku. Dodatkowo uwagę zwraca 
ukrycie etnicznego charakteru biznesu („ukraińskości”):

Oczywiście najwięcej to jest Polaków. Oni nie wiedzą, że to jest ukraińska pizzeria: po 
prostu zamawiają dobrą pizzę. [ale:] Niektórzy Polacy lepiej pracują, niektórzy Ukraińcy, 
ale chyba nie ma różnicy, ale z drugiej strony: Polak jak odbierze telefon to czasami… jak 
ktoś z Ukraińców odbierze telefon… No to jak z kimś rozmawia to […] Dlatego z jednej 
strony, jest lepiej, żeby Polak pracował na zmianie [21_06.06, M].

W podobnym tonie wypowiada się właścicielka kawiarni: „I Polacy, i turyści, 
i Ukraińcy też czasami zachodzą. My w ogóle nigdzie nie pokazywaliśmy, że jeste-
śmy Ukraińcami, i otworzyliśmy swoją kawiarnię. Nawet nigdzie nie wysyłaliśmy 
do grup rosyjskojęzycznych” [17.05_16, K].

Jest to więc typowa dla wielu imigrantów strategia wejścia na główny rynek, 
polegająca na celowej rezygnacji z akcentowania etnicznego pochodzenia firmy 
lub nawet jej ukrywaniu – zjawisko bardzo charakterystyczne dla środowisk imi-
granckich w Europie Zachodniej (Parzer i Kwok 2013).

Innym sposobem zaistnienia na głównym rynku w ramach modelu silnej in-
tegracji jest innowacyjność i wysoka jakość oferowanych produktów. Przykładem 
takiego przedsiębiorstwa jest cukiernia prowadzona przez dwóch przedsię biorców 
z Ukrainy. Wejście na rynek krakowski poprzedziła wnikliwa diagnoza oferty 
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i dostrzeżenie luki: „Na początku przyjechał brat do Polski, znajomi poradzili je-
chać do Krakowa najpierw. Kiedy on przyjechał do Krakowa, zobaczył, że takiego 
asortymentu deserów w Krakowie nie ma” [09.05_7, M]. W rezultacie zdecydowa-
li się na otwarcie małej rodzinnej firmy zajmującej się produkcją ekskluzywnych 
deserów: „Robimy desery, torty na sprzedaż oraz na zamówienia. Staramy się roz-
szerzyć swoje wpływy na cały Kraków. Mamy dostawkę naszych tortów, deserów. 
I można tu do lokalu przyjść i na miejscu zjeść. Jestem dyrektorem, menedżerem 
i baristą, a mój brat robi te desery” [09.05_7, M].

Cukiernia, połączona z kawiarnią, położona jest blisko historycznego centrum 
Krakowa, ale nie to przesądza o sukcesie firmy. Kluczowe było otwarcie sklepu 
internetowego i współpraca z globalną firmą dostawczą Uber Eats, dzięki czemu 
przedsiębiorstwo może generować sprzedaż na znacznie wyższym poziomie niż 
tylko w przypadku punktu stacjonarnego. Większość zamawiających to klienci biz-
nesowi: „Oprócz Krakowa więcej nie mamy innych kontaktów. Mamy dużo klien-
tów z hoteli, restauracji. Ale dalej niż Kraków nie ma możliwości, bo ten produkt 
potrzebuje delikatn[ych] przewoz[ów]” [09.05_7, M].

Przedsiębiorcy planują dalszą ekspansję swojej firmy, przy zachowaniu wy-
sokiej jakości produktów, stąd świadoma decyzja o koncentracji działalności 
wyłącznie w Krakowie.

Kapitał społeczny i sieci biznesowe

Jak już wspomniano w części teoretycznej, imigranci często cierpią na deficyt 
kapitału społecznego w kraju osiedlenia – szczególnie chodzi tutaj o sieć kontak-
tów z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego. To z kolei odbija się ne-
gatywnie na funkcjonowaniu firmy imigranta oraz na perspektywach jej dalszego 
rozwoju. W poprzedniej sekcji wykazano, że największa część przedsiębiorstw 
uwzględnionych w badaniu przyjęła model silnie zintegrowany, co wymaga do-
brych relacji biznesowych z partnerami przebywającymi w Polsce. W scenariuszu 
wywiadu uwzględniono zarówno jakościową ocenę ważności sieci biznesowych 
(nawiązywano do nich w pytaniach o funkcjonowanie firmy), jak i ocenę ilościo-
wą – przedsiębiorcy byli proszeni o przypisanie punktów poszczególnym rodzajom 
kontaktów z uwagi na ich istotność dla prowadzenia biznesu, gdzie 0 było warto-
ścią minimalną, a 5 – maksymalną. Na rysunku 63 przedstawiono średnie oceny 
dla całej badanej populacji.

Potwierdza się stosunkowo niewielka waga kontaktów biznesowych z partne-
rami na Ukrainie – zarówno jeśli chodzi o członków rodziny imigranta, jak i inne 
osoby. Rola rodziny przebywającej w ojczyźnie imigranta była istotna jedynie 
w przypadku najmłodszych przedsiębiorców. Mogli oni liczyć na rady rodziców 
i wsparcie finansowe w „rozkręceniu” biznesu: „Jak najbardziej, z ojcem i z matką 
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tak, bo ojciec mi we wszystkich rzeczach biznesowych pomagał. I pieniądze też 
dostałem od ojca, za które otworzyłem sobie knajpę” [19_18.05, M].

Często rolą takiej firmy jest stworzenie swoistego „przyczółka ekonomiczne-
go” dla pozostałych członków rodziny, którzy zamierzają dołączyć do imigranta 
w Polsce i mogą znaleźć zatrudnienie w rodzinnym przedsiębiorstwie:

Zdecydowaliśmy, że lepiej zrobić jakieś przedsiębiorstwo i pracować. To generalnie było 
zatrudnić moją matkę, bo ona może pracować, ja też, ale też w innej pracy trochę ja. No 
i otworzyliśmy małe przedsiębiorstwo, mały hotel. Mały hotel na P., cztery pokoje i ona jest 
tam zatrudniona, ja na pomoc i mogę jeszcze robić inną pracę [24_18.06, M].

Wiele biznesów uwzględnionych w badaniu to klasyczne firmy rodzinne, 
a więc w tym przypadku kontakty z rodziną w Polsce są kluczowe dla aktywności 
ekonomicznej. Pytany o rolę rodziny, młody przedsiębiorca ukraiński prowadzący 
kawiarnię odpowiada: „Ważna – siostra jest współwłaścicielem. […] Więcej zalet 
jak wad, powiedziałbym. Żeby przypomnieć sobie wady, to nie mogę powiedzieć, 
bo ja z siostrą żyję, odkąd się urodziła, i to nie jest tylko moja siostra, to jeszcze 
koleżanka, przyjaciółka bliska” [19_18.05, M].

Pokazuje to typowe silne strony małych firm rodzinnych, a więc wzajemne za-
ufanie współwłaścicieli oraz poczucie solidarności i gotowość do poświęceń, aby 
utrzymać działalność. W podobnym duchu, choć może bardziej pragmatycznie, 
wypowiada się bardziej doświadczony przedsiębiorca (41 lat): „Żona jest księgo-
wą [w firmie – przyp. aut.]. No, ona wie, gdzie są wszystkie pieniądze. Nie możesz 

Rysunek 63. Ważność sieci i kontaktów biznesowych (w skali 0–5)
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mieć kochanki, nie możesz mieć jakiegoś tam… innych kobiet. […] Pracujemy tak 
już lata. Dwadzieścia lat. Powiem panu tak, że to jest taki model pomiędzy rodziną 
a biznesem. Ale to jest dobra rzecz. Rodzinny biznes to zawsze dobry” [25_20.06, M].

Jacy są inni partnerzy przedsiębiorców poza krewnymi? Zgodnie z oczekiwa-
niami ważnymi sieciami biznesowymi są sieci etniczne, a więc powiązania z człon-
kami własnej grupy ukraińskiej w Krakowie. Są one kluczowe przy zatrudnianiu 
pracowników, szczególnie z uwagi na to, że pracodawcy mają największe zaufanie 
właśnie do rodaków: „Do pracy w zakładzie tutaj przyjmuję właśnie Ukraińców, 
dlatego że oni mają większą wiedzę o tej pracy, są po prostu lepszymi pracownika-
mi. Nie chcę źle mówić o Polakach, ale nie wiem, jakoś nasze kobiety lepiej sobie 
radzą z tą pracą” [18_15.06, K].

Ważną rolę odgrywają nieformalne grupy wsparcia, m.in. z portali społecz-
nościowych:

Jest taka grupa na Facebooku Ukraińcy w Polsce i Biznes Ukraiński w Polsce. To można 
sobie znaleźć jakichś pracowników albo nie wiem, doradzić, albo dostać jakąś poradę, 
o cokolwiek zapytać można. Bo ja na przykład rozmawiam po polsku. Są ludzie, którzy nie 
rozmawiają po polsku i sobie napiszą po ukraińsku i tam im wytłumaczą też po ukraińsku. 
Jak to wygląda i jak załatwić jakąś sprawę tutaj [19_18.05, M].

Czasami jest mi ciężko podpowiedzieć, co mam zrobić, jakie papiery ogarnąć i kiedyś 
myślałem, żeby zrobić taką firmę, która będzie pomagać Ukraińcom. A tak to są grupy na 
necie, jest taka grupa na necie w VK [rosyjskojęzyczna wersja Facebooka], to jest w języku 
rosyjskim. Ukraińcy, Rosjanie i niektórzy mieszkają w Krakowie. Tam wszyscy plotkują 
i tam z dziesięć tysięcy osób [21_06.06, M].

Ponadto ważną grupą wsparcia mogą być też… inni przedsiębiorcy ukraińscy16. 
Relacja jednego z przedsiębiorców na ten temat jest bardzo budująca:

Bo przed zakładaniem biznesu już wiedziałem, że sporo tu Ukraińców, co już mają, już pro-
wadzą i tak dalej. Była taka kawiarnia, [tu nazwa – przyp. aut.] się nazywała, nie wiem, czy 
jeszcze istnieje i właśnie u nich się tego wszystkiego dowiedziałem. Przyszedłem do nich 
i mówię tak i tak. Chcę otworzyć swój biznes, dla was to jest żadna konkurencja, bo to bę-
dzie pubokawiarnia z bilardem, mamy tam jakieś gry planszowe […] no i rozmawialiśmy 
z nim, jak to otworzyliście, zadawałem pytania. Jak to otworzyliście, a jak z sanepidem, a jak 
z tym, a jak z tamtym [27_22.06, M].

W badaniu pojawiło się też sporo przykładów wykorzystania sieci diaspo-
rycznych, łączących nie tylko Ukraińców w Krakowie, ale też innych imigrantów 

16  Często w badaniach pojawiały się stwierdzenia wskazujące na stosunkowo dużą solidarność 
Ukraińców w Krakowie i gotowość udzielania rad, pomocy. Kontrastuje to bardzo np. z obrazem Po-
laków na emigracji (por. Toruńczyk-Ruiz 2010). Z drugiej jednak strony, często pojawia się też opis 
nieuczciwych pośredników, oszukujących imigrantów.
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rosyjskojęzycznych. Najczęściej grupa ta nazywana była przez samych responden-
tów „Sowietami” lub „ruskimi”:

Jeśli chodzi o to, kto jest głównym klientem, jeśli chodzi o narodowość? Mieliśmy kilka 
osób z Kongo… ale najwięcej jest Ukraińców, Białorusini. „Eks-Sowiety” [20_30.05, K].

Mnie wydaje się, że jak i większość Ukraińców, ja mam dość bliski kontakt tylko z Ukraiń-
cami i ruskimi (nie Rosjanie, a rosyjskojęzyczni: Rosja, Białoruś, Kazachstan) [13.05_12, K].

Jednak „Sowieci” to nie tylko potencjalni klienci, ale i partnerzy biznesowi – 
jak w przypadku właściciela portalu internetowego, którego wspólnikami są dwaj 
obywatele Kazachstanu [31_15.08, M].

Rzadziej natomiast przedsiębiorcy (prawdopodobnie z uwagi na rozmiary pro-
wadzonego biznesu) utrzymują kontakty handlowe z członkami diaspory ukraiń-
skiej w innych krajach. Jednym z wyjątków jest właściciel sklepu spożywczego ze 
specjałami z Ukrainy, który tak opisuje swoich dostawców:

Niektóre z firm są z Ukrainy. Ale niektóre są zarejestrowane w Polsce i sprowadzają towa-
ry, które idą na Europę, Niemcy, bo tam dużo w Niemczech jest sklepów rosyjskich i oni 
mają licencję i sprowadzają tam, a my stamtąd tu, więc można powiedzieć, że tak pomiędzy 
Ukrainą, Polską i Niemcami, z Litwy, Łotwy też [23_09.06, M].

A więc ciekawe jest to, że część towarów do jego sklepu sprowadzanych jest 
z Niemiec od firmy prowadzonej tamże przez innego przedsiębiorcę ukraińskiego.

Jeśli chodzi o kontakty biznesowe z przedstawicielami społeczeństwa przyj-
mującego, to wśród respondentów widać jeszcze pewne deficyty w zakresie ka-
pitału społecznego. Co prawda większość respondentów zwraca uwagę na kon-
takty w Polsce jako kluczowe dla rozwoju swojego biznesu, ale są to najczęściej 
powiązania z innymi imigrantami. Tymczasem znajomość z „insiderem”, osobą 
mającą bogate sieci znajomości i wysoki kapitał kulturowy związany z Polską, 
bywa kluczowa, szczególnie w fazie otwierania firmy. Jak wspomina właściciel 
cukierni:

Zdecydowaliśmy odnośnie Krakowa, bo on tu są nasze znajomi. Nawet tak, że mieliśmy tu 
znajomą, która pomagała nam na początku z biznesem. Pomagała znaleźć mieszkanie od 
razu, księgową i prawnika znaleźć. Takie pierwotne kroki. […] Znajoma, która nam poma-
gała, jest […] żonata za Polaka. Ona miała i chyba ma dalej swoją firmę. Ona brała z nas 
pieniądze, jakby taka konsultacja i wsparcie kontaktowe [09.05_7, M].

O tym, jak cenne było to wsparcie, świadczy fakt, że respondent później 
sam był w stanie doradzać innym Ukraińcom zakładającym w Krakowie firmy 
(np. 19_18.05, M). Więc mimo że była to płatna usługa konsultingowa, pieniądze 
zostały dobrze zainwestowane.
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Niestety, nie wszyscy respondenci mają równie pozytywne doświadczenia 
w tym zakresie. Wraz z gwałtownym napływem imigrantów do Krakowa i Mało-
polski pojawiło się wiele podmiotów oferujących „konsulting biznesowy”, ale wiele 
z nich świadczy usługi o bardzo niskiej wartości za bardzo wysoką cenę, wyko-
rzystując naiwność i bezradność cudzoziemców lub ich nieznajomość przepisów:

Faktycznie, korzystaliśmy na początku pośrednikami, o czym żałowaliśmy i żałujemy do 
dziś, odnośni założenia współki. Dlatego że kwota pobierana przez pośredników jest wie-
lokrotnie wyższa, czyli 3–4 razy wyżej, a niż to było samodzielnie zrobione. Nieznajomość 
jakichś prawnych zasad, ustaw, przepisów, które działają na terenie Polski powodowało, że 
skorzystaliśmy z tych usług. Te usługi rozkwitają i będą rozkwitać. To była polska firma 
założona przez Ukraińców ([…] już zamknięta) [20_04_1, M].

Najgłówniejsza bariera to biurokracja. Nie to, że my pomocy szukaliśmy, ale skontaktowa-
liśmy [się] z firmą. Ale ta firma od razu pokazała siebie ze strony dyletanckiej. Pierwsze 
trzy miesiąc[e] to było piekło jakieś. To była firma, która świadczy usługi księgowe czy ra-
chunkowe [11.05_10, M].

Problemy we współpracy z partnerami biznesowymi z Polski wynikają także 
z pewnego stereotypowego postrzegania Ukraińców, szczególnie w sektorze bu-
dowlanym. Wiele polskich firm chętnie zatrudnia ukraińskich pracowników, jed-
nak współpraca z ukraińską firmą budowlaną założoną w Polsce to coś nowego 
i nie zawsze spotyka się z pozytywnym odbiorem:

Ale czasem tak jest… Nieczęsto, ale czasami jest takie coś. Że na początku tak było, że 
dużo klientów chciało tylko pracowników z Ukrainy, a nie pracować z firmą […] w jakiej 
są zatrudnieni pracownicy z Ukrainy, żeby cała kasa była po ich stronie. Ale dzisiaj, dzisiaj 
to jakoś… Dlatego że nie tylko kasa jest po naszej stronie, ale cały kłopot jest po naszej 
stronie. Zameldowanie, dojazd, dostawa, wszystkie sprzęty, na przykład muszę pilnować 
codziennie, żeby oni nie pili, [żeby] nie było żadnej wódki, o siódmej rano oni muszą być 
na budowie, takie muszą być rzeczy [25_20.06, M].

W tym więc przypadku przedsiębiorca ukraiński przekonał kontrahentów nie 
tylko ceną i jakością swoich usług, ale również umiejętnością zarządzania pra-
cownikami ze Wschodu i radzenia sobie z „typowymi problemami” związanymi 
z zatrudnianiem pracowników budowlanych z zagranicy (znowu: często stereo-
typowymi, ponieważ problem nadużywania alkoholu dotyczy również i polskich 
pracowników).
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Bariery rozwoju

Wielu respondentów, mimo optymistycznego postrzegania własnego biznesu17, 
często wskazywało na ograniczenia rozwoju czy nawet problemy z utrzymaniem 
obecnej działalności gospodarczej. Dość typową przeszkodą, często wymienianą 
w literaturze przedmiotu, jest utrudniony dostęp do finansowania. Cudzoziemcy 
mają zwykle bardzo krótką historię finansową i kredytową i stosunkowo niewielki 
majątek pozwalający na zabezpieczenie wierzytelności, dlatego banki i inne insty-
tucje finansowe niechętnie udzielają im kredytu.

Obrót na koncie jest okej, jestem obcokrajowcem – jest nie okej. Tylko dlatego, że jestem 
obcokrajowcem, po prostu nikt nie udzieli mi pomocy finansowej. […] Mam dużo po-
mysłów, powiedzmy, że gdybym otrzymał jakąś pożyczkę, to wiem, jak zrobić tak, żeby to 
wszystko poszło do góry. Ale to raczej tylko finansowe, tylko hajs. W sumie to już prowadzę 
rok, wszystko wiem, tak mi się wydaje. To jest biznes… [27_22.06, M].

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku polskich obywateli, dlatego 
wielu respondentów wskazuje na nabycie obywatelstwa jako moment zwrotny: 
„Tak. Bardzo. Chcę poczuwać się obywatelem Polski i mieć jakieś pewne gwaran-
cje socjalne jak obywatel polski […]. Dostęp do kredytów, dostęp do możliwości 
zakupu ziemi, do tego, żebym mógł kupić jakiś lokal, jakąś działkę” [25_20.06, M].

Częstym – choć nie tak jak mogłoby się wydawać18 – problemem jest też nie-
chętny stosunek Polaków do respondentów: „M[n]i[e] wydaje się – oni wszyscy ne-
gatywnie traktują cudzoziemców głęboko w sercu. Bo oni boją się za swój kraj, swo-
ją ekonomię. […] Oni są niegotowi do tego, bo dużo imigrantów” [11.05_10, M].

Problem dyskryminacji przyjmował jednak często namacalne kształty i utrud-
niał sprawne funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej:

Jeżeli dyskryminacja odnośnie firmy, to nie był coś takiego, że nie podpiszą umowę z nami, 
bo jesteśmy Ukraińcami. Ale byli takie sytuacji, kiedy wynajmowaliśmy mieszkanie. Bo 
właścicieli więcej preferują wynajmować mieszkania Polakom niż obcokrajowcom. 
Bo jeżeli Ukrainiec wyjedzie, to gdzie właściciel będzie szukać. Nam też tak nasz właściciel 
powiedział, ale nie dlatego, żeby nas obrazić, a żeby zrozumieliśmy go. Jeżeli patrzyć w sieci 
internetowe, to dużo zauważyłam, jak Polacy mówią i jak myślą, że Ukraińcy to obce osoby 
i że mogą podejmować tylko fizyczne i ciężki pracy [08.05_5, K].

17  Jest to dość częsty problem w przypadku badań jakościowych. W sytuacji, gdy badacz zakłada 
dobrowolność wzięcia udziału w badaniach i nie przewiduje wynagrodzenia za udzielenie wywiadu, 
jednym z motywów uczestnictwa jest zaspokojenie potrzeby bycia kimś ważnym i szanowanym, zdo-
bycia uznania. Zjawisko to samo w sobie nie jest niczym nagannym, ale może pośrednio doprowadzić 
do wykreowania zbyt optymistycznego obrazu własnej firmy.

18  Głównie z tego powodu, że Ukraińcy w Polsce są „niewidoczną” mniejszością – z uwagi na 
podobną kulturę, ale i wygląd zewnętrzny („słowiańskie” rysy itd.).

Przedsiębiorcy z Ukrainy w świetle badań eksploracyjnych
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Wjeżdżamy i oni się pytają: „O, to z Ukrainy jesteście, ile macie lat? – Dwadzieścia trzy. – 
A to z Ukrainy, jeszcze tacy młodzi, młodzi, to nie damy wam mieszkania”. Nie wiemy, czy 
to dlatego, że z Ukrainy, czy dlatego, że jesteśmy młodzi [21_06.06, M].

Tradycyjnie pojawiają się też narzekania na polską biurokrację i tempo postę-
powań administracyjnych:

Ze strony państwa ryzyka nie ma, trzeba tylko śledzić na dokumentami i wszystkimi nowo-
ściami w tej działalności. Są bariery w dostaniu karty pobytu, nawet teraz bardziej ciężko 
to jest. Przykładowo, wcześniej na oświadczenie o powierzeniu pracy w Krakowie trzeba 
było czekać dwa tygodnia, teraz ten okres wzrósł do czterech tygodni. I to dotyczy tylko 
pozwolenia do pracy na pół roku. Jeżeli mówimy o pracy więcej niż pół roku, to ludzi cze-
kają tam te oświadczenia do trzech miesięcy [16.05_15, K].

Trzeba jednak przyznać, że niektóre procedury są istotnym hamulcem dla 
rozwoju firmy:

Byłoby lepiej z pozwoleniem o pracę. Bo teraz jest taka procedura – żeby zatrudnić ob-
cokrajowca, muszę uzupełnić wniosek. Procedura musi być opracowana przez osiem dni. 
Teraz to trwa ponad dwa miesiące. Na przykład złożyłem ten wniosek w maju. Dostanę 
[pozwolenie] w lipcu. Dostanę tylko na trzy miesiące i bez tego wniosku nie mogę go za-
trudnić. W obrębie tego wniosku muszę od razu składać nowy wniosek. […] Ja nie jestem 
obywatelem, na dzień dzisiejszy ja nie jestem obywatelem Polski, ja nie mogę kupić nic, 
działki, muszę czekać na pozwolenie ministra. Muszę pół roku czekać na pozwolenie. Jak 
spółka będzie chciała kupić jakąś działkę do tego, żeby prowadzić jakąś halę, coś takiego, 
to również musimy czekać na pół roku na pozwolenie, żeby kupić tą działkę [25_20.06, M].

Poważnym problemem jest trudniejsza ścieżka uzyskania karty pobytu z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej (dokładniej: zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej). W tym przypadku cudzoziemiec 
musi w roku poprzedzającym złożenie wniosku uzyskać dochód nie mniejszy niż 
wysokość przeciętnego 12-miesięcznego wynagrodzenia lub zatrudniać na czas 
nieokreślony i na pełny etat minimum dwie osoby. Respondenci często mają pro-
blem z interpretacją tych przepisów i/lub uważają te warunki za bardzo trudne do 
spełnienia: „w ogóle nie rozumiem, dlaczego cały czas dają te pobyty na rok, jak 
wiedzą, że mieszkamy, dziecko się urodziło i tu biznes mam. Dlaczego nie dadzą 
nam normalnie papiery, żebyśmy tutaj byli legalni? Zostali, a nie męczyć się w bie-
ganie do urzędu” [21_06.06, M].

Faktycznie, jeden z respondentów, który zamknął działalność w bieżącym roku 
(2019) motywował to problemem z uzyskaniem karty pobytu – firma przynosiła 
dochody, jednak niewystarczające do uzyskania karty.

Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie. Stan obecny i perspektywy rozwoju
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3.10.  Potrzeby przedsiębiorców imigranckich w świetle badań 
eksploracyjnych w projekcie Taskforcome

W ramach realizowanego obecnie (marzec 2019–sierpień 2021) projektu Taskfor-
come poświęconego przedsiębiorczości i integracji społeczno-ekonomicznej imi-
grantów19 zrealizowano eksploracyjne badania, których celem było rozpoznanie 
potrzeb szkoleniowych cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą 
w Krakowie i Małopolsce. Sondaż przeprowadzono metodą CAWI (Computer 
Assisted Web Interview) – miał postać ankiety do samodzielnego wypełnienia na 
komputerze w czterech wersjach językowych do wyboru: angielskiej, polskiej, ro-
syjskiej i ukraińskiej. Badanie zrealizowano w czerwcu 2019 roku i wzięło w nim 
udział 36 respondentów. Nie ma ono charakteru reprezentatywnego z uwagi na 
celowy dobór próby: o udział w nim poproszono doświadczonych przedsiębiorców 
powiązanych z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (oddział Kraków), Uniwer-
sytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim 
(tabela 21).

Tabela 21. Struktura respondentów biorących udział w badaniu dotyczącym potrzeb 
szkoleniowych przedsiębiorców imigranckich

Kobiety 53% (19)

Wiek 37

Przyjazd po 2014 roku 44,4% (16)

Średni czas pobytu 5 lat

Średni wiek firmy 3,4 lat

Średnia liczba pracowników 7,3

Źródło: opracowanie własne (n=36).

Strukturę badanej populacji przedstawiono w tabeli 21. Widać wyraźnie, że 
struktura wiekowa i płciowa są inne niż w populacji generalnej przedsię biorców 
imigranckich w Małopolsce i Krakowie (przynajmniej według rejestrów ZUS) – 
w badaniu większość uczestników stanowiły kobiety, osoby stosunkowo młode 
(średni wiek respondenta wynosił 37 lat) i przebywające w Polsce dość długo 
(około pięciu lat). Średni wiek prowadzonej firmy wynosił 3,4 lat, są to więc 

19  Projekt Taskforcome (Transnational Action to Advance Skills and Competences for Community 
Engagement and Social Migrants Entrepreneurship Initiatives in the Central Europe) jest realizowa-
ny w ramach programu Interreg CE we współpracy z 12 partnerami z pięciu krajów (Polska, Austria, 
Chorwacja, Niemcy i Włochy). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
a partnerami polskimi są Małopolski Urząd Wojewódzki i TCF HUB Centrum Sportu i Integracji 
Non Profit Sp. z o.o. Więcej informacji o projekcie – https://www.interreg-central.eu/Content.Node/
TASKFORCOME.html [pobrano 11.10.2020].

Potrzeby przedsiębiorców imigranckich w świetle badań eksploracyjnych
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przedsiębiorstwa, które przetrwały już pierwszy, najtrudniejszy etap rozwoju, i są 
na ogół większe niż firmy ujęte w badaniu eksploracyjnym w poprzednim rozdziale. 
Świadczy o tym przede wszystkim średnia liczebność pracowników – ponad siedem 
osób, a także dane dotyczące sprzedaży. Zaledwie osiem firm na 36 zanotowało 
sprzedaż za 2018 rok w przedziale od 0 do 9999 €, większość (20 firm) mieściło 
się w przedziale 10–99 tys. € wartości sprzedaży rocznej za 2018 rok, kolejne zaś 
osiem firm przekroczyło ten próg. W badaniu zdecydowana większość responden-
tów pochodziła z Ukrainy (75%, 27 firm), pojedynczy przedsiębiorcy wskazywali 
na ZSRR, Rosję, USA i Indie jako kraj pochodzenia. Reasumując: przedsiębiorcy 
biorący udział w badaniu nie są reprezentatywni dla ogółu populacji cudzo ziemców 
prowadzących działalność gospodarczą w Krakowie i Małopolsce. To jednak sto-
sunkowo doświadczeni przedsiębiorcy, o dłuższym stażu migracyjnym i dlatego ich 
opinie na temat potrzeb szkoleniowych są cenne i mogą stanowić użyteczne źródło 
wiedzy w kontekście planowania działań mających na celu systemowe wspieranie 
przedsiębiorczości migrantów w przyszłości.

Badani byli pytani o różnorakie formy wsparcia przedsiębiorczości pod kątem 
swoich doświadczeń w tym względzie, a następnie – proszeni o opinię na temat 
użyteczności danej formy wsparcia (rysunek 64). Zgodnie z tym, co pokazały rów-
nież badania jakościowe omówione w poprzednim rozdziale, zdecydowana więk-
szość przedsiębiorców imigranckich (75%) korzystała w zasadzie tylko z jednej 

Rysunek 64. Odsetek korzystających z danej formy wsparcia i odsetek respondentów 
pozytywnie oceniających użyteczność wsparcia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Trening grupowy

Konsultacje prawnicze

Wsparcie w zakresie sieciowania

Mentoring

Preferencyjny dostęp do powierzchni
biurowej

Wsparcie w zakresie finansowania

Pozytywnie ocenia użyteczność % Odsetek korzystających

Źródło: opracowanie własne (N=36).
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formy wsparcia – konsultacji (doradztwa) prawnego, ale też większość z nich po-
zytywnie lub bardzo pozytywnie ocenia tę usługę (81%). Mniej niż ¼ badanych 
(22%) posiłkowała się usługami sieciowania (wsparcie w zakresie nawiązywania 
kontaktów biznesowych). Co ciekawe, tę usługę pozytywnie ocenia stosunkowo 
najniższa liczba badanych (25%). Jest to zaskakujące, ponieważ badania eksplo-
racyjne opisane w poprzednim rozdziale wyraźnie zobrazowały znaczący deficyt 
w zakresie zasobów kapitału społecznego migrantów, a w szczególności kontak-
tów biznesowych z przedstawicielami społeczeństwa przyjmującego (Polakami). 
Bardzo niski odsetek respondentów korzystał z mentoringu, preferencyjnego do-
stępu do powierzchni biurowej (np. przestrzeni wspólnej w ramach inkubatorów 
przedsiębiorczości i hubów przedsiębiorczych) i treningu grupowego, mimo że 
ocena przydatności tych usług jest raczej pozytywna. Natomiast najwyżej oce-
niono użyteczność wsparcia w zakresie finansowania (78% ocen pozytywnych), 
chociaż znikoma część respondentów miała okazję z niego skorzystać (19%). Nic 
dziwnego, ponieważ w badaniach eksploracyjnych opisanych w poprzednim roz-
dziale również kwestia finansowania zewnętrznego stanowiła kluczową barierę 
rozwoju biznesu.

3.11. Podsumowanie

Niniejszy rozdział wskazuje na to, że mimo bardzo dynamicznie rosnącego napływu 
imigrantów do Krakowa i Małopolski skala przedsiębiorczości cudzoziemców jest 
na razie stosunkowo niewielka, jeśli porównać ją z krajami tradycyjnie imigranc-
kimi. Jednak w miarę przedłużania się pobytu imigrantów w Polsce i zmiany cha-
rakteru migracji z krótkookresowej/sezonowej na pobyt długookresowy z osiedle-
niem się włącznie należy oczekiwać, że skłonność do zakładania biznesu – zgodnie 
z trendami zaobserwowanymi w innych popularnych krajach docelowych (USA, 
Niemcy, Wielka Brytania itd.) – będzie gwałtownie rosnąć. Tym samym decy-
denci polityczni w Krakowie znajdują się w komfortowym położeniu: znając dość 
prawdopodobne scenariusze dotyczące niedalekiej przyszłości, mogą dostosować 
polityki publiczne do potrzeb i wyzwań związanych z imigracją.

Kluczową kwestią w zakresie tworzenia polityk publicznych i narzędzi wspar-
cia dla przedsiębiorczości imigranckiej w Krakowie i jego aglomeracji jest jednak 
zdefiniowanie oczekiwań wobec samych cudzoziemców prowadzących działalność 
gospodarczą. Czy oczekujemy np., że przedsiębiorcy staną się źródłem innowa-
cyjności, a tym samym – przewagi konkurencyjnej Krakowa w skali polskiej, eu-
ropejskiej czy nawet globalnej? A może przedsiębiorczość ma być po prostu jed-
ną z form usprawnienia procesu społeczno-ekonomicznej adaptacji imigrantów 
w nowym otoczeniu? A może ta przedsiębiorczość ma być jedynie wypełnieniem 
luk w zakresie produkcji i usług na użytek miejscowej ludności?

Podsumowanie



188

W naszej ocenie te cele są tylko pozornie zupełnie odrębne. Z jednej bowiem 
strony, do Krakowa trafiają przedsiębiorcy z wyboru, poszukujący okazji bizneso-
wej. Z drugiej natomiast strony, dla wielu przybyszów przedsiębiorczość wynika 
z konieczności życiowej i stanowi element strategii przetrwania w nowym kraju 
w sytuacji, gdy źródła ekonomicznej stabilizacji w ojczyźnie zawiodły. Polity-
ki wsparcia przedsiębiorczości imigrantów powinny mieć charakter holistyczny 
i uwzględniać szerokie spektrum form działalności gospodarczej podejmowanej 
przez cudzoziemców.

Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie. Stan obecny i perspektywy rozwoju
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ZAKOŃCZENIE

OD ANALIZY PROCESÓW MIGRACYJNYCH 
DO ZALECEŃ

Podsumowanie naszej książki to zbiór propozycji dla instytucji publicznych, do-
tyczących działań, które korzystając z naszych spostrzeżeń, można by podjąć, aby 
usprawnić procesy integracyjne. Niniejsze zalecenia, opracowywane pod koniec 
2019 roku, były oparte na przyjmowanym wówczas założeniu, że w najbliższych 
latach nie dojdzie do drastycznego załamania dotychczasowych trendów gospo-
darczych, a wraz z nimi – elementów systemu społecznego, a w konsekwencji moż-
liwa będzie (zawsze umiarkowana) ekstrapolacja zarysowujących się od kilku lat 
procesów. Początek 2020 roku pokazał jednak, że w obliczu pandemii COVID-19 
założenie to okazało się przesadnie optymistyczne. W momencie, w którym od-
dajemy tę książkę do druku, nie wiadomo, jak długo potrwa pandemia i jakie będą 
jej konsekwencje dla zjawisk imigracyjnych na całym świecie, w Europie, Polsce, 
Krakowie. Niemniej jednak uważamy, że zdecydowana większość wypracowa-
nych zaleceń nadal pozostaje w mocy i zarówno miała zastosowanie do procesów 
migracyjnych przed marcem 2020 roku (kiedy to większość krajów europejskich 
wprowadziła drastyczne ograniczenie nie tylko międzynarodowej, ale również co-
dziennej, lokalnej mobilności), jak i po tym okresie.

Zaczynijmy od wskazówek w pewnym sensie metodologicznych, dotyczących 
gromadzenia i udostępniania danych na temat procesów migracyjnych w przestrze-
ni miejskiej. Nasz rozdział na temat populacji imigrantów w Krakowie pokazuje, 
że badając tak płynne i zróżnicowane zjawisko jak procesy migracyjne, należy 
polegać na zdywersyfikowanych źródłach informacji. Każde z wykorzystanych 
w książce źródeł ma bowiem swoją wartość, ale i ograniczenia. Dane dotyczą-
ce kart pobytu, pochodzące z Urzędu do spraw Cudzoziemców i Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego odgrywają istotną rolę, ponieważ pokazują zbiorowość 
w pełni zalegalizowanych imigrantów oraz osoby zdecydowane na dłuższy pobyt 
w naszym kraju. Są to więc właściwi adresaci polityk integracyjnych, z uwagi na 
wysokie prawdopodobieństwo tego, że wiążą z Polską i Krakowem poważne i dłu-
gofalowe plany życiowe i zawodowe (ze względnie trwałym osiedleniem się i ubie-
ganiem o polskie obywatelstwo włącznie). Warto jednak w tym miejscu wspomnieć 
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o poważnym mankamencie – w procedurze występowania o dokument pobytowy 
ulica i kod pocztowy zamieszkania cudzoziemca mogą być weryfikowane dopiero 
na późniejszym etapie postępowania administracyjnego, a mimo obowiązku (pod 
rygorem odpowiedzialności karnej) składania oświadczeń zgodnych ze stanem 
faktycznym, cudzoziemcy nierzadko wpisują (z różnych powodów) nieprawdziwe 
adresy zamieszkania. Imigranci bardzo często podają dane „zastępcze” – zamiast 
miejsca zamieszkania wskazując adres hostelu, hotelu, adres pobytu członka ro-
dziny bądź pracodawcy lub jeszcze inny. Obecnie cudzoziemcy mają prawny obo-
wiązek informowania urzędów o każdej zmianie adresu zamieszkania, jednak nie 
zawsze go respektują. Wskazane byłoby więc obligatoryjne sprawdzanie tych da-
nych, aby zapewnić ich wyższą jakość i zdobyć realny obraz rzeczywistości. Dzięki 
temu bieżące badania byłyby bardziej wiarygodne, a władze wojewódzkie i miej-
skie dostałyby precyzyjną informację na temat miejsca zamieszkania imigrantów. 
Ponadto umożliwiłoby to wykonanie rejestru populacji generalnej imigrantów 
w celu stworzenia operatu szacunkowego do przyszłych badań reprezentatywnych 
na próbie losowej.

Należy również zauważyć, że dane w formie elektronicznej, która powstaje 
podczas digitalizacji wniosków uzupełnianych odręcznie przez obcokrajowców, 
zawierają wiele błędów. Błędy te utrudniają, a w niektórych przypadkach unie-
możliwiają wykorzystanie w analizach części informacji. Ten problem można 
łatwo wyeliminować przez dostosowanie procedur i technologii używanych na 
szczeblu centralnym, na przykład przez wprowadzenie obowiązku elektroniczne-
go wypełniania aplikacji przez cudzoziemców. Kolejnym ograniczeniem dla badań 
i polityk społecznych jest nieobowiązkowość podawania niektórych informacji 
we wnioskach. Na przykład występują znaczące braki danych o wykształceniu 
obcokrajowców. Postulujemy zatem, żeby informacje takie były obowiązkowo po -
dawane przez cudzoziemców, jeżeli oczywiście konkretna zmienna nie ma charak-
teru danych wrażliwych. Różnorodność wprowadzanych przez cudzoziemców da-
nych powinna natomiast zostać ograniczona przez wdrożenie elektronicznej formy 
wniosków z wbudowanymi nieedytowalnymi słownikami odpowiedzi (przykład 
słownikowych odpowiedzi na pytanie o wykształcenie: brak, podstawowe, gimna-
zjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).

Z dużą rezerwą należy traktować te informacje na temat imigrantów, które po-
chodzą z danych meldunkowych. W poprzedniej kadencji Sejmu (lata 2015–2019) 
pojawiła się nawet (w 2018 roku) propozycja zniesienia obowiązku meldunkowego 
jako przeżytku minionej epoki. Mimo że meldunek jest w Polsce nadal obowiąz-
kowy, znaczna część mieszkańców Krakowa (nie tylko imigranci) tego obowiązku 
nie dopełnia. Znacznie wartościowszym i rzetelniejszym źródłem informacji, już 
częściowo wykorzystywanym przez władze miejskie, są deklaracje podatkowe PIT, 
w których podatnicy podają miejsce zamieszkania. W naszym rozdziale dotyczą-
cym stanu i struktury ludności nie podjęliśmy próby wykorzystania tych danych 
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do badań demograficznych, jednak w przyszłości planujemy nawiązać ściślejszą 
współpracę badawczą w tym zakresie z krakowskimi urzędami skarbowymi.

Bardzo ważnym, wartościowym i miarodajnym źródłem danych o imigrantach 
są rejestry systemu ubezpieczeń społecznych. Jedynym poważniejszym ich manka-
mentem jest to, że bardzo często imigranci nie podają miejsca zamieszkania, opie-
ranie się zaś na lokalizacji pracodawcy może być obarczone błędem: pracownicy 
mogą świadczyć pracę w innym mieście lub wręcz przeciwnie – jedynie dojeżdżać 
do pracy w Krakowie. W obu jednak przypadkach mamy do czynienia z ludno-
ścią mobilną, która mimo wszystko korzysta w pewnym stopniu z infrastruktury 
miasta i z tego tytułu powinna być analizowana pod kątem projektowania nowych 
polityk miejskich. Problemem jest także to, że w przypadku polegania na lokaliza-
cji pracodawcy brakuje precyzyjnej informacji o ulicy i kodzie pocztowym danej 
firmy, przez co niemożliwe jest określenie koncentracji przestrzennej imigrantów 
ze względu na ich aktywność ekonomiczną lub zawodową.

Dobrym rozwiązaniem byłoby stosowanie w ewidencji publicznej jednego stan-
dardowego zapisu adresów, który umożliwiałby geograficzną lokalizację wszystkich 
mieszkańców miasta (koordynaty przestrzenne). Takie informacje byłyby przydat-
ne nie tylko do badań naukowych, ale przede wszystkim do zarządzania miastem.

Odpowiedzią na deficyty informacji dotyczącej rozmieszczenia przestrzennego 
imigrantów w mieście mogą być dane pochodzące z tzw. big data, a więc wielkich 
źródeł danych. Jednym z nich może być rynek użytkowników urządzeń mobil-
nych służących komunikacji. Dlatego w naszej książce wykorzystano eksperymen-
talnie badania firmy DPM Selectivv, ograniczające się jednak tylko do populacji 
ukraińskich imigrantów na terenie Krakowa. Dane pochodzące z firmy Selectivv 
są z pewnością wartościowe i użyteczne dla władz miejskich, ponieważ w dużym 
stopniu uzupełniają wcześniej wymienione źródła. Pozwalają z dużą dokładnością 
oszacować największe skupiska zamieszkania Ukraińców (w przypadku referowa-
nego badania) na terenie naszego miasta, a także zobrazować obszary ich aktyw-
ności dziennej (na ogół ekonomicznej, choć również i edukacyjnej). Jednak i ta 
metoda ma swoje wady i ograniczenia. Po pierwsze, o ile identyfikacja Ukraińców 
w bazie DPM Selectivv jest stosunkowo prosta, nie jest jasne to, jak uchwycić inne 
grupy imigrantów, które również stają się coraz bardziej widoczne w przestrzeni 
miejskiej Krakowa – zarówno Rosjan, Białorusinów czy Mołdawian, jak i ekspatów 
z krajów członkowskich UE czy też bardziej „egzotycznych”, pozaeuropejskich na-
rodowości, np. Brazylijczyków czy Indusów. Po drugie, bardzo trudno określić to, 
w jakim stopniu baza firmy Selectivv obejmuje populację generalną imigrantów 
w mieście, dlatego nie można jej wykorzystywać jako wstępu do tworzenia operatu 
szacunkowego do badań ilościowych. Jednak rozwój technologii i sposobów zbie-
rania big data jest bardzo szybki i docelowo takie podejście metodologiczne może 
się stać dominujące (a przynajmniej bardzo popularne) w naukach społecznych, 
m.in. w badaniu procesów migracyjnych.

Od analizy procesów migracyjnych do zaleceń



192

Bez względu na źródło danych widać jednak wyraźnie, że populacja imigran-
tów w Krakowie nie ulega zbyt silnej koncentracji. To dobra wiadomość, ponie-
waż tworzenie typowych dzielnic etnicznych, choć „naturalne” (typowe) dla wielu 
procesów migracyjnych w tradycyjnych krajach docelowych (na przykład w USA, 
Kanadzie, ale też Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech), w przypadku braku od-
powiedniej polityki wobec cudzoziemców może doprowadzić do problemów z ich 
skuteczną integracją społeczną, ekonomiczną, polityczną i kulturową. W przypadku 
Krakowa stosunkowo duże rozproszenie imigrantów (również ich najliczniejszej 
grupy – Ukraińców) jest zatem dobrą wiadomością. Nie oznacza to jednak, że pro-
ces integracji imigrantów będzie zawsze przebiegał samoczynnie – konieczne jest 
stworzenie odpowiednich narzędzi w zakresie polityki edukacyjnej, wspierania 
przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej imigrantów, a także wsparcia dla 
trzeciego sektora i organizacji pozarządowych, polskich i imigranckich, działają-
cych na rzecz cudzoziemców. Kwestie te będą podejmowane w kolejnych opraco-
waniach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji.

Bardzo widoczną i społecznie oraz kulturowo istotną – choć ilościowo (pro-
centowo) niewielką – częścią zbiorowości imigrantów są w Krakowie cudzo - 
ziemscy studenci i uczeni. Słuchacze wyższych uczelni i nauczyciele akademiccy 
stanowią od wieków bardzo ważny element społeczności miejskiej, który szczegól-
nie w ostatnich dekadach znacząco się powiększył. Kraków, drugi po stolicy ośrodek 
akademicki w kraju, w znaczącym stopniu rozwija się dzięki studentom i akademi-
kom, również tym przybywającym z zagranicy. Jak pokazaliśmy w poświęconym 
temu zagadnieniu rozdziale, ponad 7% społeczności studenckiej w Krakowie to 
cudzoziemcy. Bardzo ważne jest to, żeby miasto w swoich działaniach brało pod 
uwagę tę niezwykle istotną dla dalszego rozwoju Krakowa i jego aktualnego życia 
kulturalnego grupę mieszkańców i ściśle monitorowało jej transformacje.

W związku ze wzrastającą dla miasta wagą cudzoziemców studiujących bądź 
pracujących na uczelniach krakowskich bardzo ważne jest to, aby doszło do bliż-
szej współpracy władz miejskich i uczelnianych w diagnozowaniu ich sytuacji oraz 
potrzeb. Warto również, aby wyżej wymienione władze połączyły siły w promowa-
niu Krakowa jako miasta innowacyjnego i przyjaznego zagranicznym studentom 
oraz uczonym, przez uświadamianie krakowianom wielkości aktualnej populacji 
tej grupy i jej wkładu w rozwój miasta. Lansowanie Krakowa jako dynamicznego 
centrum akademicko-studenckiego i badawczego powinno się opierać na polskich 
sieciach dyplomatycznych, ale również wychodzić poza nie i w większym stopniu 
wykorzystywać stare i nowe media.

Jednym z ważnych problemów zdiagnozowanych w naszym badaniu, z któ-
rym spotykają się cudzoziemcy na uczelniach krakowskich, jest długi okres ocze-
kiwania na wydanie dokumentów pobytowych (dotyczy to oczywiście nie tylko 
studentów). W rezultacie, jak pokazaliśmy powyżej, pobyt znacznej części osób 
w naszym kraju odbywa się na podstawie wizy. Uważamy, że bardzo potrzebne 
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jest wywieranie nacisku przez władze miasta na Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego i przede wszystkim na państwowe organy wydające karty pobytu, 
tak aby studenckie/akademickie wnioski o wydanie tych dokumentów były roz- 
patrywane w trybie przyspieszonym.

Nasze analizy oraz inne badania cytowane powyżej wskazują na to, że procesy 
integracji studentów nie są automatyczne i w wielu wymiarach wymagają wsparcia 
przez instytucje kraju przyjmującego. Ważne jest to, żeby Miasto Kraków wspierało 
swoje uczelnie, podejmujące wysiłki mające na celu pełniejszą integrację społecz-
no-kulturową studentów zagranicznych (np. przez oferowanie darmowych lub 
wspieranych finansowo zajęć z języka polskiego). Warto też, aby miejskie kanały 
informacyjne w większym stopniu promowały znane i przedstawione przez nas 
dobre praktyki integracji studentów i uczonych przez uczelnie krakowskie. Mia-
sto powinno naszym zdaniem zachęcać szkoły wyższe do realizowania aktywnej 
polityki integracyjnej w stosunku do studentów zagranicznych oraz promować 
działania uczelni przyjazne cudzoziemcom (np. wspierające ich samoorganizację 
tam, gdzie pojawiają się takie inicjatywy).

Władze Krakowa powinny, naszym zdaniem, wpływać na zarządy po- 
szczególnych uczelni, tak aby zmodyfikować nieco sytuację w domach studenckich. 
Byłoby według nas właściwe, żeby większa niż dotąd liczba portierów potrafiła się 
porozumieć ze studentami w języku innym niż polski (np. po angielsku, ukraińsku 
i rosyjsku) i aby przynajmniej część ogłoszeń w akademikach, w których mieszkają 
cudzoziemcy, drukowana była w wyżej wspomnianych językach obcych. Należałoby 
też rozważyć kwestię segregacji mieszkaniowej studentów. Jest dla nas zrozumiałe 
to, że wielu studentów chce mieszkać z krajanami. Jednak „miękkie” ułatwianie 
mieszkania obcokrajowców z Polakami uważamy za ważne dla integracji społecznej.

Internetowa strona programu Otwarty Kraków powinna, naszym zdaniem, być 
jedną z przestrzeni dla obcych studentów i pracowników naukowych z krakow-
skich uczelni. Przydatna byłaby specjalna zakładka na tej stronie, przeznaczona dla 
nich i powstająca we współpracy z nimi. Warto również, aby znalazł się tam dający 
się łatwo skopiować pakiet powitalny dla studentów zagranicznych w Krakowie, 
co najmniej w języku angielskim, a najlepiej również – ukraińskim i rosyjskim. 
Tego typu pakiet mógłby być wykorzystywany również przez polskie placówki za- 
graniczne do promocji studiów w Krakowie.

Władze miasta mogłyby wspierać i promować dalszą internacjonalizację uczel-
ni krakowskich przez fundowanie stypendiów dla obcokrajowców, na przykład 
w porozumieniu z rządową Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, a także 
zachęcać szkoły wyższe do dalszego rozwijania kursów i programów nauczania 
w języku angielskim.

Potrzebne wydaje się nam również nagradzanie mieszkających w naszym mie-
ście zagranicznych akademików, we współpracy z uczelniami i innymi instytucjami 
badawczymi. Chodzi o nagrodę dla osób najbardziej zasłużonych dla społeczności 
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miejskiej. Można by ją przyznawać w ramach konkursu na „ambasadora wielo- 
kulturowości”, gdyby stworzono taką dodatkową kategorię.

Podobnie, na podstawie nominacji ze strony uczelni, warto przyznać nagrodę 
dla zagranicznego studenta lub absolwenta którejś krakowskiej uczelni szczegól-
nie zaangażowanego w pracę na rzecz miasta i tutejszej społeczności miejskiej.

Ponadto Miasto Kraków mogłoby, naszym zdaniem, zachęcać uczelnie do 
śledzenia losów ich zagranicznych absolwentów oraz do utrzymywania z nimi 
kontaktów po zakończeniu studiów, przez różnego typu programy adresowane do 
nich – wzorem uczelni zachodnich.

W naszym projekcie badawczym z 2019 roku nie zajęliśmy się całą sferą dzia-
łalności gospodarczej cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Skupiliśmy się 
na jednym aspekcie – aktywności biznesowej imigrantów. W powyższym rozdzia-
le wskazaliśmy na to, że mimo bardzo dynamicznie rosnącego w kilku ostatnich 
latach napływu imigrantów do Krakowa i Małopolski skala przedsiębiorczości 
wśród obcokrajowców jest na razie stosunkowo niewielka, jeśli porównać ją z tym, 
co się dzieje na porównywalnym etapie procesów imigracyjnych w krajach trady-
cyjnie imigranckich. Jednak w miarę przedłużania się pobytu imigrantów w Pol-
sce i zmiany charakteru migracji z krótkookresowej/sezonowej na pobyt długo- 
okresowy z osiedleniem się włącznie, należy oczekiwać, że skłonność do zakładania 
biznesu – zgodnie z trendami zaobserwowanymi w innych popularnych krajach 
docelowych (m.in. w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii) – będzie szybko rosnąć. 
Tym samym decydenci polityczni w Krakowie znajdują się w komfortowym poło-
żeniu: znając dość prawdopodobne scenariusze dotyczące niedalekiej przyszłości 
(jeśli tylko nie przeszkodzi im COVID-19 i jego konsekwencje) mogą dostosować 
polityki publiczne do potrzeb i wyzwań związanych z imigracją.

Kluczową kwestią w zakresie tworzenia polityk publicznych i narzędzi wspar-
cia dla przedsiębiorczości imigranckiej w Krakowie i jego aglomeracji jest jednak 
zdefiniowanie oczekiwań wobec samych cudzoziemców prowadzących działalność 
gospodarczą. Czy oczekujemy na przykład, że przedsiębiorcy staną się źródłem in-
nowacyjności, a tym samym przewagi konkurencyjnej Krakowa w skali polskiej, 
europejskiej czy nawet globalnej? A może przedsiębiorczość ma być po prostu jed-
ną z form usprawnienia procesu społeczno-ekonomicznej adaptacji imigrantów 
w nowym otoczeniu? A może ta przedsiębiorczość ma być jedynie wypełnieniem 
luk w zakresie produkcji i usług na użytek miejscowej ludności?

W naszej ocenie te cele są tylko pozornie zupełnie odrębne. Z jednej bowiem 
strony, do Krakowa przedsiębiorcy trafiają z wyboru, poszukując okazji bizneso-
wej. Z drugiej natomiast strony, dla wielu przybyszów przedsiębiorczość wynika 
z konieczności życiowej i stanowi element strategii przetrwania w nowym kraju 
w sytuacji, gdy źródła ekonomicznej stabilizacji w ojczyźnie zawiodły. Naszym 
zdaniem polityki wsparcia przedsiębiorczości imigrantów powinny mieć charak-
ter holistyczny i uwzględniać szerokie spektrum form działalności gospodarczej 
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podejmowanej przez cudzoziemców. Dlatego w tym miejscu, jako ostatni, zgro-
madziliśmy zbiór propozycji dotyczących sfery ekonomicznej funkcjonowania 
imigrantów.

Pierwsza z nich dotyczy kwestii informacji publicznej. Mimo że obecne działa-
nia trzeciego sektora na rzecz przedsiębiorczości imigrantów są jeszcze stosunko-
wo skromne, to widać już pewne zalążki działań, które są pożyteczne. W dodatku, 
biorąc pod uwagę dużą dynamikę zmian i popularność zjawiska imigracji, można 
oczekiwać, że działalnością gospodarczą cudzoziemców zacznie się zajmować coraz 
więcej podmiotów regulujących te kwestie. Dlatego celem władz miejskich powinno 
być uporządkowanie informacji na temat podmiotów zajmujących się tą proble-
matyką na stronie internetowej programu Otwarty Kraków i dalsza współpraca 
w ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynującego ten program.

Kolejna wskazówka dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego i współpracy 
z trzecim sektorem. Działalność gospodarcza imigrantów jest na tyle przyszłościo-
wym i atrakcyjnym tematem, że nie wymaga osobnej agendy w strukturach Urzę-
du Miasta Krakowa – o wiele lepiej, podobnie jak w przypadku już istniejącego 
Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców (PIO), powierzyć zadania szkoleniowe 
i informacyjne (na temat procedur administracyjnych, obowiązków rejestrowych, 
spraw podatkowych itd.) organizacjom pozarządowym, wyłonionym na drodze 
konkursu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby poszerzenie (i sfinansowanie) oferty 
istniejącego już PIO.

W zakresie inicjowania projektów i wykorzystania funduszy europejskich 
również warto wprowadzić pewne zmiany systemowe. Nagminnym problemem 
funkcjonujących programów finansowanych z funduszy europejskich jest doraź-
ność ich działania i brak kontynuacji pożytecznej aktywności, gdy finansowanie 
zewnętrzne ustaje. W przypadku Krakowa sporą szansą na wypracowanie pewnych 
dobrych standardów w zakresie wspierania przedsiębiorczości imigrantów jest 
realizowany obecnie projekt Taskforcome, finansowany z programu Interreg CE. 
W ramach tego projektu powstanie baza materiałów szkoleniowych oraz zostaną 
przeprowadzone pilotażowe szkolenia i wsparcie dla przedsiębiorców. Warto było-
by, żeby zarówno stworzone w tym programie materiały edukacyjno-szkoleniowe, 
jak i wypracowane praktyki zostały następnie twórczo wykorzystane w ramach 
np. istniejącego punktu informacyjnego.

Istotna jest również zmiana sposobu działania na poziomie polityk publicznych 
prowadzonych lokalnie. Częstym problemem na początku działalności gospodar-
czej jest wynajęcie przestrzeni na siedzibę firmy. Dlatego Urząd Miasta Krakowa 
mógłby rozważyć wynajmowanie powierzchni na zasadzie open space, np. w ramach 
planowanego centrum wielokulturowego lub Klastra Zabłocie 20.22.

Ponadto z uwagi na fakt, że najnowsza fala migracji Ukraińców do Polski ma 
coraz bardziej rodzinny charakter, często kluczowym argumentem dla inwestora 
zakładającego firmę w Krakowie jest nie tylko wielkość rynku i perspektywy jego 
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rozwoju, ale także jakość infrastruktury publicznej, z której może korzystać rodzina 
imigranta. Dlatego dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci imigrantów przedszko-
la, szkoły i uczelnie, a także przychodnie zdrowia i urzędy dają również szansę na 
to, aby właśnie w Krakowie coraz częściej pojawiali się nowi inwestorzy z zagranicy.

Chociaż OWiM interesuje się głównie analizami na poziomie regionalnym i lo-
kalnym, warto jednak zwrócić uwagę na potrzebę udoskonalenia polityki publicz-
nej z perspektywy centralnej. W tym aspekcie bardzo wyraźną barierę w rozwoju 
przedsiębiorczości imigrantów stanowi utrudniona procedura uzyskania karty 
pobytu z tytułu działalności gospodarczej. W początkowej fazie rozwoju biznesu 
imigrant często nie może spełnić wyśrubowanych kryteriów dochodowych lub 
w zakresie zatrudnienia, co powoduje, że wiele ciekawych przedsięwzięć upada 
lub w ogóle nie dochodzi do skutku. Dlatego warto rozważyć pewną liberalizację 
przepisów w tym zakresie – choćby tylko dotyczących pobytu czasowego. Sprawa 
ta jest szczególnie istotna w kontekście liberalizacji niemieckich przepisów imi-
gracyjnych dla obywateli Ukrainy – jeśli przedsiębiorca przebywający w Polsce 
będzie miał problemy z uzyskaniem karty pobytu, może rozważyć przenosiny do 
naszego zachodniego sąsiada.

Ponadto mimo obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej Ukrainy 
nie należy zapominać o olbrzymim potencjale tego kraju. Dlatego już teraz z my-
ślą o przyszłości warto wspierać transnarodową aktywność przedsiębiorców mi-
grantów, którzy stanowią ekonomiczny most między Polską a Ukrainą, sprzyjając 
wymianie handlowej, przepływowi technologii, innowacji i nowych modeli biz-
nesowych. Tymczasem z transnarodowości migrantów, na co wskazują badania, 
wynikają znaczne trudności spowodowane bardzo długotrwałą kontrolą graniczną. 
Warto zatem rozważyć wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, np. bramek 
szybkiej obsługi na granicy, przeznaczonych dla biznesmenów, którzy kilka razy 
w miesiącu muszą przedostać się przez granicę UE, jeżdżąc między Polską a Ukra-
iną. Usługa ta mogłaby być dodatkowo płatna i przypominać rozwiązania z lotnisk 
(osobne bramki dla klasy biznes/VIP).

Jak napisaliśmy na początku tego ostatniego rozdziału książki, poświęconego 
konkluzjom i propozycjom, przyjmujemy tutaj, że spodziewana recesja gospodar-
cza nie potrwa długo, zapotrzebowanie szkolnictwa wyższego na studentów za- 
granicznych się utrzyma, nadal będą w Polsce pożądani cudzoziemscy pracownicy, 
zagraniczne inwestycje w takiej skali, jaką mogą zapewnić imigranci, wciąż będą 
przydatne, a wraz z potencjalnym w tej chwili bezrobociem nie pojawi się dys-
kryminacja cudzoziemców. Dynamika pandemii może jednak zupełnie odwrócić 
trendy, jakie utrzymywały się jeszcze na początku 2020 roku. Zakładamy jednak, 
że jeśli taka zmiana nastąpi, to będzie jedynie krótkotrwała.

Zakończenie
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PODZIĘKOWANIA

Powstanie naszej książki nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc szeregu instytucji 
oraz osób, które wspomogły nasze działania badawcze, udzielając nam wywiadów 
lub przekazując dane rejestrowe. W szczególny sposób pragniemy podziękować 
pracownikom Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych za udostępnienie Obserwatorium danych niezbędnych do przygotowania 
pierwszej części monografii.

Bardzo dziękujemy również recenzentkom wydawniczym, którymi były Panie 
Profesor Maria Szmeja i Brygida Solga. Dzięki ich konstruktywnej krytyce byliśmy 
w stanie w znaczący sposób udoskonalić manuskrypt książki.

Poza osobami wymienionymi w tekście, przypisach i bibliografii, skorzystali-
śmy również z bardzo ważnych konsultacji udzielonych nam przez osoby należące 
do władz i do administracji poszczególnych uczelni Krakowa. Wszystkim poniżej 
wymienionym osobom pragniemy raz jeszcze podziękować.
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ANEKS

Tabela 22. Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu dotyczącym 
przedsiębiorców imigrantów (2018, n=24, ograniczono do imigrantów 
przebywających w Krakowie)

Kod Płeć (M/K) Wiek (lata) Rodzaj firmy

20_04_1 M 39 konsulting IT, co-working space

20_04_2 K 39 szkoła językowa

08.05_4 M 25 pośrednictwo pracy

08.05_5 K 25 kawiarnia

08.05_6 M 30 hurtownia zegarków

09.05_7 M 31 cukiernia

10.05_9 M 29 spedycja brykietów drewnianych

11.05_10 M 42 produkcja opakowań i masek

13.05_12 K 39 pośrednictwo biznesowe

16.05_15 K 29 pośrednictwo pracy

17.05_16 K 26 kawiarnia

14.05_17 M 23 sprzedaż stacji ładowania aut elektrycznych

18_15.06 K 33 salon kosmetyczny

19_18.05 M 24 restobar/kawiarnia

20_30.05 K 33 szkoła językowa i business consulting

21_06.06 M 24 pizzeria

23_09.06 M 29 sklep z żywnością ukraińską

24_18.06 M 35 hostel

25_20.06 M 41 firma budowlana

27_22.06 M 25 kawiarnia/pub

28_22.06 K 33 sprzedaż biletów autobusowych

30_30.05 M 31 marketing i web design

31_15.08 M 22 platforma internetowa

32_21.08 M 29 usługi HR w ICT
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STRESZCZENIE

IMIGRANCI W KRAKOWIE. 
OD STUDENTÓW DO PRZEDSIĘBIORCÓW

W połowie ostatniej dekady Polska zaczęła się stawać coraz atrakcyjniejszym 
miejscem dla imigrantów z różnych części świata. Jednym z miejsc w kraju, do 
którego przybywali oni najliczniej i w którym decydowali się na tymczasowe lub 
długotrwałe zamieszkanie, był Kraków. Niniejsza książka jest poświęcona lokalne-
mu wymiarowi przejścia migracyjnego – ukazuje Kraków jako cel migracji osób 
z różnych części globu, przybywających do miasta po to, żeby m.in. podjąć w nim 
pracę, studia lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

Na początku książki autorzy omawiają główne pojęcia w niej wykorzystywa-
ne oraz zagadnienia, które są obszerniej prezentowane w kolejnych rozdziałach. 
Przedstawiono koncepcje przejścia migracyjnego, a także akulturacji, asymilacji, 
integracji i wreszcie – szoku kulturowego. Pomagają one lepiej zrozumieć niektóre 
kulturowe i psychologiczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem imigrantów 
w społeczeństwach przyjmujących. 

W pierwszym rozdziale pracy szczegółowo opisano populację imigrantów 
w Krakowie, bazując na zróżnicowanych źródłach danych administracyjnych 
(m.in. rejestrach osób legalizujących pobyt na terenie Polski pochodzących z Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, danych o zameldowaniu stałym i czasowym 
z Urzędu Miasta Krakowa, rejestrach osób ewidencjonowanych w ZUS oraz infor-
macjach o dzieciach imigranckich zarejestrowanych w placówkach edukacyjnych), 
a także na danych pochodzących od użytkowników smartfonów. Na podstawie big 
data zanalizowano nie tylko miejsca zamieszkania cudzoziemców w Krakowie, 
lecz również ich dzienną mobilność w przestrzeni miejskiej, związaną najczęściej 
z wykonywaną pracą. 

Jedną z grup imigrantów, na których koncentruje się monografia, są studenci 
zagraniczni. W kolejnym rozdziale analizowana jest skala współczesnych migra-
cji studenckich i główne czynniki mające wpływ na wybór miejsca studiów za-
granicznych. Opisujemy także sposób, w jaki kształtowała się dynamika migracji 
studenckich w Polsce przed 1989 rokiem i później, a następnie charakteryzujemy 
cudzoziemskich studentów w Polsce i Krakowie na podstawie najnowszych danych 
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statystycznych oraz tych zdobytych podczas badań terenowych. Omawiamy po-
nadto metody rekrutowania zagranicznych studentów przez krakowskie uczelnie 
oraz ukazujemy problematykę ich integracji (w tym – formy jej wsparcia i opiekę 
nad obcymi studentami w Krakowie). Analizowane są również takie zagadnienia 
jak zakwaterowanie zagranicznych studentów, ich praca zarobkowa, a także róż-
ne aspekty nieformalnych praktyk kulturowych. W ostatniej części tego rozdziału 
omówiono obecność cudzoziemskich pracowników na krakowskich uczelniach 
oraz w instytutach badawczych.

W ostatniej części monografii przechodzimy do analizy rozwoju przedsiębior-
czości imigranckiej w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej fali 
imigrantów z Ukrainy. Diagnozowane są perspektywy rozwoju firm prowadzo-
nych przez imigrantów w Krakowie. Ponadto ukazano główne sfery działalności 
i modele biznesowe, a także zidentyfikowano obszary problemowe i bariery ak-
tywności biznesowej. 

W zakończeniu książki podjęto próbę oceny jakości istniejących źródeł da-
nych migracyjnych, wraz ze wskazaniem na możliwości ich ulepszenia. Sformu-
łowano również zalecenia dotyczące monitorowania i regulowania imigracji stu-
dentów i pracowników wysoko wykwalifikowanych, znajdujących zatrudnienie na 
krakowskich uczelniach, a także polityk publicznych miasta w zakresie wsparcia 
przedsiębiorczości imigrantów i stworzenia ułatwień dla społeczno-ekonomicznej 
integracji imigrantów w Krakowie i jego obszarze metropolitarnym.

Streszczenie



223

SUMMARY

IMMIGRANTS IN KRAKOW: FROM STUDENTS 
TO ENTREPRENEURS 

In the last half of the decade, Poland began to emerge as an increasingly attracti-
ve destination for immigrants from various parts of the world. One of the places 
in the country where they came most frequently and where they decided to stay 
temporarily or for a longer period was Krakow. This book is devoted to the local 
dimension of migration transition, presenting Krakow as the migration destination 
for people from different parts of the world, who come to the city to work, study 
or open their own business.

In the introductory part of the book, the authors discuss the main concepts 
used in the monograph and the issues that are presented in more detail in the fol-
lowing chapters. The concept of migration transition is discussed, as well as ac-
culturation, assimilation, integration and culture shock. These clarifications help 
to better understand some of the cultural and psychological issues related to the 
functioning of immigrants in host societies.

The first chapter of the book describes the population of immigrants in Kra-
kow in detail, using various sources of administrative data (e.g. registers of per-
sons legalizing their stay in Poland in the Małopolska Voivodship Office, data on 
permanent and temporary registration from the Krakow City Hall, registers of 
persons recorded in the Social Insurance Institution [ZUS] and information on 
immigrant children enrolled in the educational institutions), as well as data from 
smartphone users. On the basis of “big data”, not only the places of residence of 
foreigners in Krakow are analyzed, but also their daily mobility in the city space, 
most frequently related to their work. 

One of the groups of immigrants the monograph focuses on are foreign stu-
dents. In the next chapter, the scale of contemporary student migrations and the 
main factors influencing the choice of a place to study abroad are analyzed. We also 
describe the dynamics of student migrations in Poland before and after 1989, and 
analyze the current population of foreign students in Poland and Krakow using the 
latest statistical data and the data obtained during the field research. We also shed 
light on the methods of recruiting foreign students by Krakow universities, and 



224

discuss the issues of their integration and the forms of support of the integration 
processes and care for foreign students in Krakow. Accommodation, employment 
as well as various aspects of foreign student informal cultural practices are also 
analyzed. The last part of this chapter discusses the presence of foreigners employ-
ed at Krakow’s universities and research institutes.

In the last part of the monograph we turn to the analysis of the emergence of 
immigrant entrepreneurship in Krakow with a particular emphasis on the latest 
wave of immigrants from Ukraine. The prospects for the development of companies 
run by immigrants in Krakow are diagnosed. Moreover, the main areas of activity 
and business models are shown, and problematic areas and barriers to business 
activity are identified.

At the end of the book, an attempt is made to assess the quality of the existing 
sources of migration data, and recommendations on how to improve them are pre-
sented. The recommendations are also formulated regarding the monitoring and 
regulation of the immigration of students and highly qualified academics who find 
employment at Krakow universities. The city’s public policies aimed at supporting 
immigrant entrepreneurship and facilitating the process of the socio-economic 
integration of immigrants in Krakow and its metropolitan area are also analyzed.

Summary
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