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Czy uchodźcy stanowią zagrożenie 
dla bezpieczeństwa? 
Opinie społeczeństwa polskiego

Are refugees a threat to security? 
Opinions of Polish society

Over the last several months the refugees crisis, also called 
the migration crisis, has become an important subject of discourse 
in European countries, including Poland. A mass illegal influx of 
people from outside Europe in the European Union countries, has 
generated the need for answers to basic questions: are newcomers 
are refugees or immigrants? What should be their distribution in 
different European countries? As the newcomers are mostly resi-
dents of Arab countries, questions have arisen about whether the 
influx of foreign culture and religion of the population is an oppor-
tunity for charity, teaching tolerance and creating a multicultural 
society or a threat to security, culture and traditional Polish values? 
This article attempts to answer these questions.

Keywords: refugees, migration crisis, security threats, public 
opinion.

Kryzys uchodźców, zwany też kryzysem migracyjnym, stał 
się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy ważnym tema-
tem dyskursu w państwach europejskich, w tym także i w Polsce. 
Spowodowany masowym, nielegalnym napływem do krajów Unii 
Europejskiej ludności spoza Europy, wygenerował konieczność od-
powiedzi na podstawowe pytania: czy nowi przybysze to uchodźcy 
czy imigranci? Czy i w jakiej liczbie należy dokonać ich rozmieszcze-
nia w poszczególnych krajach Europy? Jako że przybysze to głównie 
mieszkańcy państw arabskich, pojawiły się pytania o to czy napływ 
obcej kulturowo i religijnie ludności jest szansą na dobroczynność, 
naukę tolerancji i stworzenie społeczeństwa multikulturowego, czy 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz kultury i tradycyjnych war-
tości polskich? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania.

Słowa kluczowe: uchodźcy, kryzys migracyjny, zagrożenia bezpie-
czeństwa, opinia społeczna.
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Uchodźca, czyli kto?

W potocznym znaczeniu terminem „uchodźca” określamy 
wszystkie osoby zmuszone przez okoliczności od nich niezależ-
ne do opuszczenia swych miejsc zamieszkania (Wierzbicki 1993: 
25). Odnosi się to zarówno do osób, które musiały opuścić swój 
kraj pochodzenia lub zamieszkania z powodów konfliktów zbroj-
nych i prześladowań, jak również z powodu klęsk żywiołowych. 
Powszechnie obowiązującą definicją omawianego terminu jest ta 
zawarta w Konwencji Genewskiej o statusie uchodźców z dnia 28 
lipca 1951 roku (dalej KG). Zgodnie z tym dokumentem uchodźcą 
nazywamy osobę, która żywi uzasadnioną obawę przed prześlado-
waniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności 
do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znaj-
duje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z po-
wodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić 
(Konwencja Genewska 1951). W Statucie Wysokiego Komisarza NZ 
ds. Uchodźców (UNHCR) ochroną objęto wszystkich uchodźców, 
niezależnie od ograniczeń czasowych i geograficznych, zawartych 
w KG oraz niezależnie od tego czy dane państwo jest związane po-
stanowieniami tej konwencji.

Obok wspomnianych dokumentów regulujących problemy 
związane z uchodźstwem, kwestie te podejmuje również: Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz 
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywate-

li państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako 
osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej 
ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony. Ważnym dokumen-
tem jest także Dyrektywa 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 roku 
w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkow-
skich. W Polsce do podstawowych aktów prawnych regulujących 
problematykę uchodźstwa jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. 2003 nr 128, poz. 1176 oraz Ustawa z dnia 12 
grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, Dz.U. 2013, poz. 1650). 

W związku z tym, że w języku potocznym często zamiennie 
używa się różne określenia wobec cudzoziemców tj.: uchodźcy, mi-
granci, emigranci czy imigranci, należy zaznaczyć, że jest to błędna 
praktyka, a pojęcia te nie są tożsame. Najszerszym terminem jest 
pojęcie migracji, które oznacza przemieszczanie się osób z miejsca 
na miejsce. Migrantem będzie zatem każda osoba przekraczająca 
granicę państwową (z wyłączeniem osób wyjeżdżających w celach 
turystycznych, rekreacyjnych i służbowych) niezależnie od czasu 
trwania ruchu (Górny, Kaczmarczyk 2003). Współcześnie, bardzo 
częstym zjawiskiem jest migracja ekonomiczna, która wiąże się 
z przemieszczaniem się w celu podjęcia pracy zarobkowej lub inny-
mi działaniami zmierzającymi do osiągnięcia zysku (np. działalność 
handlowa). Migranci ekonomiczni to zazwyczaj osoby, które podej-
mują pracę w innym kraju w celu poprawy swojej sytuacji mate-
rialnej i statusu życiowego. Mogą pochodzić z krajów nie objętych 
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Jako główną przyczynę problemu z uchodźcami z Afryki i Azji 
wskazuje się w tzw. „arabską wiosnę”, która rozpoczęła się na prze-
łomie 2010 i 2011 roku. Bezrobocie, rosnące ceny żywności, brak 
swobód obywatelskich, korupcja i nepotyzm zmusiły w grudniu 
2010 roku do wyjścia na ulice obywateli państw arabskich. Zjawi-
sko to zapoczątkowali mieszkańcy Tunezji, następnie masowe de-
monstracje ludności wystąpiły w Algierii, Jordanii i innych krajach 
Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Skutkowało to obaleniem 
rządów Zina al-Abidina Ben Alego w Tunezji i Hosniego Mubaraka 
w Egipcie. Sukces tunezyjskich i egipskich rewolucji zachęcił także 
Libijczyków do stanowczego sprzeciwu wobec reżimu Muammara 
al-Kaddafiego w styczniu 2011 roku, który przerodził się w regu-
larną wojnę domową. Niezdolność do opanowania kryzysu gospo-
darczego i nieumiejętność zablokowania starć na tle etnicznym wy-
generowały falę emigracji ludności z kraju ogarniętego chaosem 
i biedą. 

Wojna w Syrii i eskalacja niezadowolenia społeczeństwa wo-
bec form sprawowania długoletniej władzy przez partię Baas z pre-
zydentem Baszszarem al-Asadem na czele, również stanowiły siłę 
napędową fali uchodźców podążających do Europy. Punktem za-
palnym konfliktu w Syrii było samopodpalenie się Hasana Ali Akli 
w styczniu 2011 roku jako formy protestu przeciwko zaniechaniu 
wprowadzenia reform państwowych. Czyn ten skutkował wybu-
chem sprzeciwu społeczeństwa, dążącego do obalenia tymczaso-
wej władzy. Stało się to początkiem protestów, a następnie regu-
larnych walk z wojskami wiernymi prezydentowi al-Asadowi. Pogar-
szającą się sytuację wewnętrzną państwa syryjskiego wykorzystały 
podmioty zewnętrzne tj. terrorystyczna organizacja tzw. „Państwo 
Islamskie” czy ugrupowania Al-Kaidy, dążące do poszerzenia wła-
snych wpływów. Fala uchodźców z Czarnej Afryki to z kolei efekt 
występowania tam wieloletnich reżimów dyktatorskich, zawirowań 
politycznych i gospodarczych oraz narastającej przestępczości. Po-
wody ucieczek okazały różne w zależności od kraju – Somalijczycy 
opuszczali swój kraj przed chaosem i strzelaninami na ulicach, Ery-
trejczycy przed dyktatorskim reżimem Isajasa Afewerki. 

Zgodnie z danymi podanymi przez Frontex1 w 2015 roku liczba 
przybywającej do Europy ludności przedstawiała się następująco: z Sy-
rii około 82 tysiące osób, Afganistanu około 33 tysiące, Erytrei około 
24 tysiące, Nigerii około 10 tysięcy, Pakistanu około 6,5 tysiąca, z tzw. 
Afryki Subsaharyjskiej około 10 tysięcy oraz z Kosowa około 23 tysią-
ce. Mniejsze grupy, od kilkudziesięciu do kilkuset osób, to obywatele 
Wietnamu, Gruzji, Gwinei, Maroka, Gambii (http://frontex.europa.
eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf 
2016). Dołączały do nich też osoby pragnące polepszyć swój byt, stąd 
na szlaku bałkańskim do grup uchodźców dołączali Kosowianie i Al-
bańczycy. Główne szlaki uchodźców prowadziły z Turcji do Grecji oraz 
z Libii do Włoch. Istnieją również mniej popularne trasy np. z Maroka 
do Hiszpanii, z Senegalu na Wyspy Kanaryjskie, czy przez wschodnie 
granice Unii. Biedniejsze kraje Europy, do których w porównaniu z np. 
Niemcami zaliczono Polskę, traktowane są przez ludność napływową 
z Bliskiego Wschodu wyłącznie jako „państwa przejściowe”, swoiste 
trampoliny do krajów bogatszych. 
1 Frontex („granice zewnętrzne”) Europejska Agencja Zarządzania Współ-
pracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej – to organizacja, której głównym zadaniem jest koordynowanie 
współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie za-
rządzania granicami zewnętrznymi.

wojną czy prześladowaniami, zatem nie powinni być oni określani 
mianem uchodźców. Uchodźcą jest bowiem osoba, która w obliczu 
prześladowania lub wojny doświadczyła zagrożenia życia lub zdro-
wia i w wyniku tego zmuszona została do opuszczenia kraju. O emi-
gracji i emigrantach mówimy z kolei w sytuacji, gdy dana osoba 
dobrowolnie opuszcza swój kraj i udaje się do innego państwa np. 
w celach zarobkowych. Z imigracją mamy natomiast do czynienia 
w sytuacji, gdy ktoś z innego państwa przybywa do naszego kraju. 
Imigrantem nazywamy więc cudzoziemca, który przybył do nasze-
go kraju z zagranicy, na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania 
na stałe i przebywa na podstawie stosownego zezwolenia admi-
nistracyjnego wynikającego ze spełnienia przesłanek ustawowych. 
Warto zauważyć, że imigrant może bezpiecznie wrócić do swojego 
kraju – uchodźca nie. 

Zebrane definicje pozornie wydają się oczywiste, jednak 
wymagały wyjaśnienia w kontekście wydarzeń z ostatnich kilku-
nastu miesięcy i kontrowersji wynikających z trudności określe-
nia statusu napływającej ludności z Bliskiego Wschodu. Z jednej 
strony dotarcie do Europy może stanowić dla nich faktyczną pró-
bę ucieczki od okrucieństw walk w swoich krajach, z drugiej zaś 
może być traktowane wyłącznie jako próba wykorzystania szansy 
na poprawę swojej sytuacji bytowej w obliczu trwającej wojny 
domowej. 

Przyczyny problemów migracyjnych w Europie, 
czyli skąd się biorą uchodźcy?

Uchodźstwo może być spowodowane zarówno czynnikami 
o charakterze politycznym, jak i społeczno-ekonomicznym. Wśród 
najważniejszych przyczyn współczesnego uchodźstwa wymie-
nić należy naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności, 
w szczególności prawa do życia, zasady niedyskryminacji, prześla-
dowania o charakterze religijnym, rasowym, narodowościowym czy 
politycznym, brak systemu demokratycznego, konflikty wewnętrzne 
i międzynarodowe, klęski żywiołowe, zmiany granic, czynniki spo-
łeczno-ekonomiczne. 

Obserwując sytuację na świecie na przestrzeni ostatnich dwu-
dziestu lat można zaobserwować kilka zasadniczych wydarzeń, któ-
re w efekcie wywołały aktualne fale uchodźców. Wskazać należy 
przede wszystkim na znaczącą rolę polityki Stanów Zjednoczonych 
w ostatnich kilkunastu latach. Amerykańska interwencja w Afgani-
stanie (2001) i długoletnia obecność sił stabilizacyjnych w tym kraju 
nie zdołały zapewnić trwałego spokoju i dobrobytu obywatelom, 
stąd wielu z nich zaczęło podejmować próby przedostania się do 
Europy w celu polepszenia standardu swojego życia. Fale uchodź-
ców w Europie to także pokłosie interwencji USA w Iraku (2003), 
która spowodowała przewlekłą wojnę domową, chaos w regionie 
i rozprzestrzenienie się terroryzmu na szeroką skalę. Doprowadziło 
to bowiem do utworzenia przez salaficką organizację terrorystyczną 
kalifatu pod nazwą „Państwo Islamskie” (Islamskie Państwo Iraku 
i Lewantu, ang. Islamic State of Iraq and Sham, ISIS). Można zatem 
zaryzykować tezę, że aktualny kryzys migracyjny stanowi w dużym 
stopniu konsekwencję nieudanych lub niedokończonych zbrojnych 
interwencji USA w różnych rejonach świata, spowodowanych czę-
sto brakiem koordynacji i współpracy mocarstwa z europejskimi 
sojusznikami.
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skich. Obawy te miały nie tylko wymiar polityczny czy ekonomiczny, 
ale przede wszystkim charakter osobisty.

Polska jako jeden z najbardziej jednolitych etnicznie krajów 
w Europie o dość wyrazistej i ugruntowanej tożsamości, należała do 
tych krajów, które w zasadniczej mierze opowiadały się przeciwko 
przyjmowaniu uchodźców. Jesienią 2015 roku premier Ewa Kopacz 
podkreśliła, że Rząd Polski sprzeciwia się automatycznemu, odgór-
nemu rozdziałowi imigrantów między poszczególne państwa człon-
kowskie. Zadeklarowała ogólnie przyjęcie „prawdziwych” uchodź-
ców i wykluczyła wpuszczenie imigrantów ekonomicznych. Szefowa 
rządu zastrzegła jednocześnie prawo wyboru osób, którym pomoc 
zostanie zaoferowana (Potyrała, Wojciechowski 2015: 3). Podczas 
debaty sejmowej we wrześniu premier Kopacz stwierdziła jednak, że 
„odwracając się plecami do tych, którzy potrzebują pomocy w (...) 
wielkiej rodzinie europejskiej, (...) moralnie i mentalnie my się z tej 
wspólnoty wypisujemy” (http://www.premier.gov.pl/multi-media/
wideo 2016). Takie złagodzenie stanowiska podyktowane było naj-
pewniej reakcją na zarzuty o brak solidarności, które dało się słyszeć 
ze strony Austrii, Niemiec i Francji pod adresem Polski. Wpisywa-
ło się również w trwającą w kraju kampanię wyborczą i stanowiło 
w pewnym sensie oś podziału różnicującą partię rządzącą i opozy-
cję, będąc swoistą kartą przetargową w walce o głosy wyborców. 

Dość otwarcie artykułowana niechęć, widoczna w odpowie-
dziach polskich polityków czy obywateli, do przyjęcia przybyszów 
może wynikać z braku tradycji przyjmowania uchodźców oraz nie-
zgody na konieczność respektowania innych wzorców kulturowych 
i religijnych we względnie homogenicznym kraju. Najistotniejszy 
argument stanowiły jednakże obawy związane z zagrożeniami ter-
rorystycznymi i strachem przed islamizacją. Zwolennicy i przeciwnicy 
przyjmowania uchodźców mierzą się na argumenty praktycznie po 
dziś dzień, próbując przekonać się wzajemnie do słuszności swoich 
stanowisk.

Wśród powodów optujących za przyjęciem uchodźców do Pol-
ski i innych krajów europejskich zwolennicy wysuwali argumenty, 
że jest to szansa na wykazanie się humanitaryzmem, realizację pod-
stawowych zasad demokratycznych tj. prawa do życia i bycia nie-
prześladowanym, prawa do swobodnego przemieszczania się oraz 
przekonania o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym (66%). 
Więcej niż co czwarty badany popierający przyjmowanie uchodźców 
(29%) odwoływał się do reguły wzajemności. To najczęściej poda-
wane uzasadnienia poparcia dla takich działań. Część zwolenników 
przyjmowania uchodźców powoływała się ponadto na zobowiązania 
międzynarodowe Polski (7%). Wśród innych argumentów pojawiały 
się także odpowiedzi typu: „coś z tymi ludźmi trzeba zrobić”, „cały 
czas te kraje były wykorzystywane gospodarczo i ekonomicznie 
przez kraje Europy, więc w zamian pomoc im się należy”, „jest wiele 
powodów” (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF 
2016). Zwracano także uwagę, że jest to doskonała sposobność do 
okazania otwartości i tolerancji oraz przetestowania umiejętności 
Polaków do asymilacji osób odmiennych kulturowo. Dawałoby to 
również możliwość wykazania się dobroczynnością i szansą na stwo-
rzenie społeczeństwa multikulturowego. W aspekcie praktycznym 
napływ ludności z innych krajów miałby stanowić antidotum na pro-
blem starzenia się społeczeństw Europy oraz ratunek dla systemów 
zabezpieczeń społecznych i emerytalnych. Cudzoziemcy stanowiliby 
wówczas lek na przewidywaną zapaść demograficzną oraz wyludnie-

„Za” vs. „przeciw” wobec przyjmowaniu uchodźców

Sytuacja zaistniała w Europie ujawniła zróżnicowane postawy 
wobec tego, jak ustosunkować się do nowych przybyszów. Instytucje 
Unii Europejskiej oraz takie kraje jak Niemcy, Austria czy Szwecja 
przyjęły postawę otwartości wobec nich. Po drugiej stronie znalazły 
się takie państwa jak Węgry czy Republika Czeska, które wyraziły 
zdecydowany sprzeciw wobec swobodnego przemieszczania się 
napływającej ludności do Europy, chcąc wobec nich stosować ściśle 
regulacje obowiązujące dotychczas w Unii Europejskiej. W ramach 
Wspólnoty doszło więc do podziału, zarówno polityków, jak i społe-
czeństw na zwolenników i przeciwników przyjmowania uchodźców.

O ile z początkiem 2014 roku w retoryce unijnej dominowały 
głosy o bezwzględnej konieczności przyjęcia osób z obszaru Afryki 
Północnej, to już początkiem 2015 roku nastąpiła zasadnicza zmia-
na nastawienia względem przybyszów. Wezwania niektórych po-
lityków do ochrony obszaru Unii Europejskiej i terytoriów państw 
członkowskich przed „zalewem obcych” spowodowane były nie 
tylko stale zwiększającą się liczbą osób ubiegających się o azyl, ale 
również przeświadczeniem, że zaledwie niewielka grupa przybyszów 
to uchodźcy. Szacunkowe dane wskazały, że około 60% napływającej 
ludności to emigranci ekonomiczni, którzy międzynarodowej ochro-
ny nie potrzebują, lecz usiłując zyskać prawo pobytu w UE utrzymu-
ją, że wymagają pomocy. Okazało się, że z ponad 600 tysięcy osób 
przybyłych do UE od początku 2015 roku zaledwie około 227 tysięcy 
stanowiło faktycznych uchodźców z Syrii, Erytrei czy Iraku, pozostali 
pochodzili z takich państw jak Albania, Kosowo czy Serbia. 

Wobec rosnącego problemu masowego napływu cudzoziem-
ców i niezdolnością państw, w których nastąpiło przekroczenie gra-
nicy zewnętrznej UE do przyjmowania wszystkich chętnych, Komisja 
Europejska zaproponowała system, który pozwoliłby według pew-
nego klucza rozmieszczać uchodźców w różnych krajach UE, tak by 
odciążyć kraje w basenie Morza Śródziemnego (Grecja, Włochy). 
Ideą tego systemu było wyliczenie dla każdego państwa członkow-
skiego współczynnika relokacji2, określającego procentowo liczbę 
kierowanych tam imigrantów wymagających międzynarodowej 
ochrony. W konsekwencji wyliczeń najwyższy współczynnik relokacji 
charakteryzował Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię3. Propozycja 
Komisji Europejskiej wywołała lawinę komentarzy polityków euro-
pejskich. W odpowiedzi na stanowisko prezentowane przez państwa 
sprzeciwiające się systemowi relokacji, zwolennicy przyjmowania 
imigrantów i ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za te osoby 
– Austria, Francja i Niemcy – rozpoczęły tworzenie koalicji celem ze-
brania większości niezbędnej do przeforsowania propozycji Komisji 
Europejskiej. W tym przypadku kluczową rolę odegrały jednak także 
nastroje społeczne oraz towarzyszące im, a odczuwane pośrednio 
lub bezpośrednio, obawy o własne bezpieczeństwo różnie artykuło-
wane przez mieszkańców w poszczególnych państwach członkow-

2 Współczynnik bazował na kryteriach obiektywnych, takich jak liczba lud-
ności (wskazująca na możliwość absorpcji takich osób), produkt krajowy 
brutto (określający poziom zamożności, a w konsekwencji możliwość inte-
gracji), liczba osób ubiegających się o ochronę w latach 2010-2014 i poziom 
bezrobocia (określający rzeczywistą zdolność integracji).
3 Z systemu relokacji wyłączono Danię, Irlandię i Wielką Brytanię – w związ-
ku z postanowieniami protokołu 22 i 23 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej państwa te nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych kwestii ujętych w Tytule V traktatu, tj. wspólnej polityki imigracyjnej, 
wizowej i azylowej oraz kontroli na granicach zewnętrznych.
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zasymilowanie się z otoczeniem oraz prowadzenie pozornie normal-
nego życia nawet prze kilka lat. Aktywizują się oni jednak w momen-
cie otrzymania wiadomości od organów decyzyjnych ugrupowania 
terrorystycznego, wówczas przygotowują przeprowadzenie zamachu 
terrorystycznego. Dodatkowym problemem, obok potencjalnego 
przenikania terrorystów do Europy, stało się fałszowanie i wystawia-
nie nieprawdziwych dokumentów identyfikacyjnych osobom ubiega-
jącym się o azyl polityczny w krajach UE. Kolejne argumenty „przeciw” 
obejmowały kwestie finansowe i miejscowe związane z przewidywa-
nymi wysokimi kosztami utrzymania uchodźców czy koniecznością 
zapewnienia im nauki języka, edukacji, pracy. Wielu ludzi obawiało 
się, że główną motywacją napływu uchodźców do państw Europy jest 
wykorzystanie ich możliwości socjalnych. Nawet gdyby podejmowa-
li oni pracę zarobkową będą stanowić konkurencję na rynku pracy 
dla obywateli, co w konsekwencji będzie generować bezrobocie i za-
grażać dobrobytowi tych państw. Brak miejsc lokowania przybyszów 
z innych państw także może stanowić argument „przeciw”. W Polsce 
aktualnie istnieje jedenaście ośrodków dla starających się o status 
uchodźcy, co jest liczbą zbyt małą. Zwracano jednocześnie uwagę, że 
możliwy rozwój kryzysu na Ukrainie może wygenerować konieczność 
pomocy dla najbliższego sąsiada i stamtąd, w pierwszej kolejności, 
należy przyjmować ewentualnych uchodźców.

Opinie polskiego społeczeństwa wobec kwestii 
przyjmowania uchodźców (na podstawie sondaży 

Ośrodka Badania Opinii Społecznej CBOS 2015-2016)

Społeczeństwo polskie, w przeważającej większości, praktycz-
nie od początku kryzysu migracyjnego zajęło jasne stanowisko i opo-
wiadało się sceptycznie wobec przyjmowania uchodźców. Przeja-
wem owej niechęci była chociażby liczba zorganizowanych jesienią 
2015 roku manifestacji i protestów, wyrażających wyraźny sprzeciw 
obywateli wobec przyjmowania ludności napływowej. Jak wskazują 
dane w tabeli 1 takich inicjatyw było aż czterdzieści jeden.

Poparcie dla relokacji uchodźców w Polsce, w porównaniu do 
liczby protestów, wyrażono w zaledwie kilku pikietach organizowa-
nych pod hasłem „Uchodźcy mile widziani” w największych polskich 
miastach takich jak: Warszawa (12.09), Gdańsk (12.09), Kraków 
(12.09) oraz Poznań (18.07) (http://www.nowastrategia.org.pl/
uchodzcy-z-syrii-a-bezpieczenstwo-rzeczypospolitej-polskiej-ana-
liza-problemu-cz-2/ 2016). Zapewne ogólnokrajowe referendum 
w sposób najbardziej rzetelny odzwierciedlałoby nastroje polskie-
go społeczeństwa w sprawie „uchodźców/migrantów”, wymuszając 
tym samym na obywatelach polskich obowiązek współdecydowania 
o ewentualnych konsekwencjach dla państwa. Takiego głosowania 
jednak nie przeprowadzono. Opinie społeczeństwa uwidaczniały się 
więc m.in. w raportach z badań ośrodków takich jak Centrum Badania 
Opinii Społecznej CBOS.W maju 2015 roku przeprowadzono badanie 
dotyczące stosunku Polaków wobec cudzoziemców mieszkających 
w Polsce (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF 
2016). Ponad połowa badanych (68%) przyznała, że emigrację eko-
nomiczną postrzega jako zjawisko korzystne, uznając jednocześnie, 
że obecność cudzoziemców pozytywnie wpływa na kulturę i poziom 
tolerancji w społeczeństwie (66%) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_093_15.PDF 2016). Za najbardziej pożądaną uznano 
obecność Amerykanów (52%), następnie Czechów (51 %) oraz Niem-

nie naszego kraju. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym nega-
tywnie wpływający zarówno na wzrost gospodarczy, jak i na system 
emerytalny mógłby zostać zasilony pracą młodych imigrantów, któ-
rzy mogliby wzmocnić konkurencyjność unijnych gospodarek przez 
podejmowanie pracy w sektorach, w których Europejczycy nie chcą 
podejmować pracy.

Obawy przeciwników przyjmowania uchodźców dotyczyły 
głównie trudności z asymilacją przybyszów w nowych warunkach, 
kosztów ekonomicznych jakie poszczególne państwa byłyby zobo-
wiązane ponieść. Najczęstszym uzasadnieniem sprzeciwu wobec 
przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki (44% re-
spondentów) były argumenty materialne tj. niemożność udzielenia 
im pomocy z powodu braku zasobów, złej sytuacji gospodarczej. 
Respondenci uzasadniający swój sprzeciw brakiem środków na po-
moc najczęściej wskazywali na złą sytuację ekonomiczną Polski (24% 
wyrażających sprzeciw). Relatywnie często mówiono także o wyso-
kim bezrobociu (11%), a czasami o braku mieszkań (4%). Co ósmy 
badany wyrażający sprzeciw wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu 
i Afryki (13%) podkreślał nadrzędność potrzeb Polaków nad potrze-
bami innych grup. Jego zdaniem nierozwiązane problemy krajowe 
nie pozwalają na zajęcie się sprawami zewnętrznymi. Wskazywano 
również na nieprzygotowanie zarówno państwa, jak i społeczeń-
stwa na przyjęcie uchodźców (2%) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_133_15.PDF 2016). Sytuacja ekonomiczna pojawiała się 
nie tylko w kontekście braku zasobów uniemożliwiających udziele-
nie pomocy innym, ale również jako obawa przed pogorszeniem się 
sytuacji gospodarczej, np. wprost jako strach przed uchodźcami za-
bierającymi pracę Polakom (6%). Niektórzy wyrażali obawy dotyczą-
ce stabilności ładu społecznego (3%), wzrostu przestępczości (2%), 
nieokreślonych konsekwencji (2%), nowych chorób, epidemii (1%), 
a ponadto inne obawy m.in. niepokój o traktowanie kobiet. Wśród 
innych argumentów pojawiały się takie, jak: potrzeba przyjęcia Ukra-
ińców i repatriantów (2%), przekonanie o niechęci uchodźców do 
przyjazdu do Polski (1%), a także pogląd, że mężczyźni powinni wal-
czyć o niepodległość swoich krajów (1%). Wskazywano również na 
inne formy pomocy, jakich może udzielić Polska zamiast przesiedla-
nia uchodźców do naszego kraju (1%) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_133_15.PDF 2016).

Argumenty optujące przeciwko przyjmowaniu uchodźców 
głoszone były najczęściej w kontekście lęków związanych z szeroko 
pojętym bezpieczeństwem (41%). Osoby, które uzasadniały swój 
sprzeciw strachem, odwoływały się do różnego rodzaju obaw. Co 
ósmy badany (13%) wskazywał na obcość kulturową i religijną przy-
byszów, która choć nie budzi obaw, uzasadnia zachowanie dystan-
su. Twierdzono również, że uchodźcy stanowią zagrożenie oraz są 
niebezpieczni (12%). Obawy budziła także odmienność kulturowa 
i religijna uchodźców rodząc strach przed islamizacją (9%), a także 
wzrostem zagrożeń o charakterze terrorystycznym (8%) oraz działal-
ności przestępczej (kradzieże, gwałty) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_133_15.PDF 2016). Wielu Europejczyków prezentowało 
pogląd, że przyjmowanie każdej ilości uchodźców stanie się realnym 
zagrożeniem, ponieważ tożsamości, przeszłości i intencji osób przyby-
wających nie sposób sprawdzić na zadowalającym poziomie. Umoż-
liwiłoby to przenikanie do Europy „uśpionych agentów” organizacji 
terrorystycznych, będących na usługach tzw. „Państwa Islamskiego”. 
Głównym celem takich osób jest przeniknięcie do konkretnego kraju, 
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nad dwie piąte Polaków (44%) prezentuje wobec nich chłodny stosu-
nek, a zaledwie jedna czwarta (23%) deklaruje, że darzy ich ciepłymi 
uczuciami. Co trzeci badany (33%) jest wobec nich obojętny (http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF 2016). Na pytanie 
czy konfliktu Islamu z Zachodem dałoby się uniknąć, blisko połowa 
badanych (43%) przyznała, że konflikt między Islamem a Zachodem 
nie jest przesądzony i można mu zapobiec znajdując międzykulturową 
płaszczyznę porozumienia (34% respondentów uznało, że poważny 
konflikt jest nieunikniony).  

Podejmując próbę zdiagnozowania przyczyn napięć między Is-
lamem a Zachodem, 40% respondentów uznało, że wynikają one 
głównie z odmiennych wartości – różnic religijnych i kulturowych. 
Oceniono bowiem (64%), że większość muzułmanów jest nietoleran-
cyjna wobec zwyczajów i wartości innych niż ich własne, że mniej-
szości muzułmańskie mieszkające w krajach Europy Zachodniej nie 
przyswajają zwyczajów i wartości charakterystycznych dla większo-
ści obywateli tych krajów. Interesującym jest fakt, że ponad połowa 
respondentów kojarzy Islam z przemocą. Ponad połowa badanych 
(57%) uznała, że religia ta zachęca do stosowania przemocy, a 51% 
– że muzułmanie na ogół akceptują stosowanie przemocy wobec 
wyznawców innych religii (nie zgodziło się z tym twierdzeniem od-
powiednio: 19% i 24% badanych). Spora grupa ankietowanych (38%) 
uznała ponadto, że konflikt między Islamem a Zachodem podsyca-
ny jest przez realizację interesów gospodarczych i walkę o wpływy 
polityczne. Grupa ta nie identyfikuje Islamu z przemocą, wyjaśniając 
terroryzm czynnikami pozareligijnymi oraz wykazując zrozumienie dla 
poczucia krzywdy muzułmanów, kiedy obraża się ich uczucia religijne. 
W przeświadczeniu połowy Polaków (50%) większość muzułmanów 
potępia zamachy terrorystyczne przeprowadzane przez fundamen-
talistów islamskich, natomiast przeciwnego zdania jest jedna piąta 
respondentów (21%). Niemal połowa pytanych (49%) zgodziła się 
ze stwierdzeniem, że podatny grunt dla terroryzmu, czy też ekstre-
mizmu, w większym stopniu stwarza bieda i słabe wykształcenie niż 
same zasady religijne Islamu (zakwestionowało to 28% badanych). Po-
nad dwie piąte Polaków (44%) podzieliło nawet pogląd, że muzułma-
nie słusznie czują się urażeni, kiedy w prześmiewczy, obraźliwy sposób 
przedstawia się treści ich wiary, np. publikując karykatury Mahometa. 
Silnie zróżnicowane są również opinie na temat stosunku muzułma-
nów do wyznawców innych religii. Blisko dwie piąte badanych (39%) 
sądzi, że większość muzułmanów nie ma wrogiego nastawienia wo-
bec osób niewyznających Islamu, natomiast niespełna jedna trzecia 
(31%) nie zgodziła się z tym twierdzeniem (http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2015/K_037_15.PDF 2016). 

Jak wynika z badań opinii społecznej w Polsce stosunek do mu-
zułmanów jest relatywnie chłodny. Takiemu nastawieniu sprzyja wy-
stępujące u znacznej części badanych skojarzenie Islamu i zbiorowości 
jego wyznawców z niechęcią do asymilacji, nietolerancją, przemocą 
czy terroryzmem. Warto zauważyć, że zarówno te negatywne ko-
notacje, jak i pewna niechęć do muzułmanów, są w jakimś stopniu 
kształtowane przez brak bezpośredniej styczności z nimi. Osobista 
znajomość nie tylko ociepla stosunek do muzułmanów, ale też spra-
wia, że mniej krytycznie postrzega się tę religię, czy szerzej – kulturę, 
nie utożsamiając z nią tego, co charakterystyczne dla ekstremizmów. 
Z uwagi na to, że bezpośredni kontakt z muzułmanami jest w naszym 
kraju sporadyczny, większość Polaków swoją opinię na ich temat 
kształtuje w oparciu o informacje zaczerpnięte z mediów, które doty-

ców (50%). Dość korzystnie oceniono obecność Ukraińców (38%), 
Wietnamczyków (33%), Białorusinów (32%) oraz Rosjan (31%). Więk-
szość Polaków za niekorzystną dla naszego kraju uznała obecność 
Arabów (62%) i Turków (52 %). Warto wspomnieć, że sukcesywnie 
odnotowywano już od 2004 roku wzrost negatywnych opinii o cu-
dzoziemcach pochodzących z Afryki (z 34% do 40%), Turcji (z 47% 
do 52%) i krajów arabskich (z 55% do 62%) (http://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2015/K_093_15.PDF 2016).

Tabela 1. Polskie manifestacje przeciwko przyjmowaniu „uchodźców/
migrantów”, wrzesień-październik 2015 roku

Źródło: Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. 
Analiza problemu, cz. 2, http://www.nowastrategia.org.pl/uchodzcy-z-
-syrii-a-bezpieczenstwo-rzeczypospolitej-polskiej-analiza-problemu-cz-2/ 
[3.10.2015].

Wspomniane dane pokazują, że Polacy generalnie postrzegają 
migrację jako pozytywne zjawisko, szczególnie jeśli sami mogą emi-
grować w celach zarobkowych do krajów bogatszych. W wysokim 
stopniu tolerują również obecność w Polsce innych nacji, głównie 
z krajów wysokorozwiniętych, a także z krajów najbliższego sąsiedz-
twa. Pozytywny stosunek do Amerykanów i obywateli Europy Za-
chodniej tłumaczyć można swoistym prestiżem dla naszego kraju, 
w którym dobrowolnie chcą przebywać obywatele państw bogatych, 
będący również potencjalnymi inwestorami i konsumentami. Naj-
mniej sympatii wzbudzają natomiast przybysze z krajów arabskich 
i afrykańskich, postrzegani jako główni beneficjenci krajowej pomocy 
socjalnej, jako konkurencja na rynku pracy dla obywateli polskich oraz 
potencjalni propagatorzy islamizacji i nosiciele terroryzmu. Wnioski 
te potwierdził raport z badań przeprowadzonych w lutym 2015 roku, 
kiedy to badano stosunek Polaków do Islamu (http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2015/K_037_15.PDF 2016). Jak wynika z raportu, mu-
zułmanie spotykają się w Polsce z najchłodniejszym przyjęciem. Po-

1. Warszawa – 
12.09, 10.10 15. Katowice 

– 26.09 29. Międzyrzec
 – 26.09

2. Siedlce
 – 26.09 16. Sosnowiec – 

25.09 30. Gorzów Wlkp.
 – 26.09

3. Wyszków 
– 26.09 17. Bytom 

– 03.10 31. Szczecin 
– 12.09, 26.09

4. Ostrołęka
 – 26.09 18. Częstochowa 

– 12.09, 17.10 32. Koszalin 
– 10.10

5. Płock
 – 20.09 19. Radomsko 

– 17.10 33. Słupsk 
– 26.09

6. Żyrardów 
– 26.09 20. Kłobuck 

– 26.09 34. Lębork 
– 03.10

7. Radom 
– 19.09 21. Opole 

– 26.09, 04.10 35. Gdynia 
– 26.09

8. Szydłowiec
 – 26.09 22. Kędzierzyń-Koźle 

– 29.09 36. Gdańsk
 – 12.09, 26.09

9. Lublin 
– 26.09 23. Łódź 

– 26.09 37. Tczew 
– 26.09

10. Tarnobrzeg
 – 02.10 24. Kutno 

– 11.10 38. Starogard Gdański 
– 26.09

11. Rzeszów 
– 26.09 25. Toruń 

– 02.10 39. Olsztyn 
– 11.10

12. Kielce 
– 11.10 26. Bydgoszcz 

– 26.09 40. Łomża 
– 18.10

13. Kraków 
– 12.09, 30.09 27. Poznań 

– 17.09, 03.10
41. Białystok 

– 14.09, 03.10
14. Bielsko-Biała

 – 02.10 28. Wrocław 
– 19.09, 27.09
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czą na ogół zamachów terrorystycznych lub wojny. Warto jednocze-
śnie zaznaczyć, że mimo iż w ciągu ostatnich lat wzrosło przekonanie, 
że konflikt między światem islamskim i zachodnim jest nieunikniony, 
to przeważająca część badanych nadal uważa, że możliwe jest wypra-
cowanie płaszczyzny porozumienia.

Zgodnie z raportem majowym 2015 roku, dotyczącym stosunku 
do przyjmowania uchodźców z zagranicy, Polacy wykazywali bardzo 
tolerancyjną postawę. Badania opinii społecznej wykazały, że aż 72% 
badanych uważa, że Polska powinna przyjmować uchodźców z kra-
jów objętych konfliktami zbrojnymi. Przy czym deklarację przyjęcia 
i umożliwienie osiedlenia się w naszym kraju wyraziło tylko 14% re-
spondentów, natomiast większość, bo 58% badanych, wyraziła zgodę 
na przebywanie w Polsce tylko do czasu, aż będą mogli wrócić do 
swych rodzimych krajów. Jednoznaczny sprzeciw wyraziło 21% bada-
nych (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_081_15.PDF). Dane 
te zostały przedstawione na wykresie 1.

Wykres 1. Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za maj 2015 roku

Źródło: Polacy wobec problemu uchodźstwa 2015:2.

Wykres 2. Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za maj, sierpień, wrzesień 
2015 roku

Źródło: O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego 
kryzysowi imigracyjnemu 2015.

Pytanie o stosunek wobec przyjmowania uchodźców do Polski 
zostało zadane w kolejnych miesiącach – sierpniu i wrześniu 2015 
roku. Zaobserwowano wówczas istotną zmianę w postrzeganiu 
uchodźców przez polskie społeczeństwo. Aprobatę dla tego pomy-
słu wyraziło 56% respondentów, spośród których w sierpniu tylko 
6%, a we wrześniu 8% dopuszczało ewentualność osiedlania się ich 
w Polsce. Możliwość tymczasowego przyjęcia uchodźców poparło 
natomiast 50% (sierpień) i 48% (wrzesień) badanych. W tym czasie 

nastąpił ponadto wzrost liczby osób zdecydowanie opowiadających 
się za nieprzyjmowaniem uchodźców (38% w sierpniu do 40% we 
wrześniu) (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF 
2016). Spadek poparcia dla przyjmowania uchodźców z zagranicy, 
a wręcz zwiększenie odsetka osób negatywnie nastawionych do tego 
pomysłu, zostały spowodowane najpewniej rosnącym poczuciem 
zagrożenia bezpieczeństwa, z uwagi na przeprowadzane w różnych 
częściach Europy ataki terrorystyczne. Porównanie wyników z maja, 
sierpnia i września 2015 roku przedstawione zostało na wykresie 2. 

Nie dziwi również fakt, że negatywny stosunek do przyjmowa-
nia uchodźców dotyczył głównie przybyszów z Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej, a Polacy chętniej widzieliby w swoim kraju oby-
wateli Ukrainy. Dokładnie połowa badanych (50%) przejawiała po-
zytywny stosunek do przyjęcia ewentualnych uchodźców z Ukrainy, 
natomiast 38% odniosło się negatywnie do tego pomysłu. W przy-
padku przybyszów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
sytuacja prezentowała się odwrotnie: 36% respondentów odpo-
wiedziało „tak” dla przyjęcia tej ludności, natomiast ponad poło-
wa badanych (55%) wyraziła zdecydowany sprzeciw (http://www.
cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_122_15.PDF 2016). Tendencje te 
potwierdziły badania z września 2015 roku, w których respondenci 
najbardziej pozytywnie ustosunkowani byli wobec Ukraińców (61% 
poparcia), nieco mniej pozytywnie wobec przybyszów z Bliskiego 
Wschodu i Afryki (47% na „tak” 47% na „nie”) (http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2015/K_151_15.PDF 2016). Wynika z tego, że dla 
polskich respondentów istotnym jest fakt, z której części świata 
mieliby się pojawić ewentualni uchodźcy. Jak wynika z powyższych 
analiz, Polacy częściej deklarują przychylne nastawienie do uchodź-
ców z sąsiedniej Ukrainy niż do przybyszów spoza Europy. Być może 
wynika to z pewnego pragmatyzmu, oceny korzyści i strat dla Polski 
oraz prawdopodobieństwa integracji uchodźców. Bliskość religijna, 
kulturowa i historyczna krajów sąsiedzkich sprawia, że społeczeń-
stwo polskie chętniej widzi Ukraińców w swoim kraju niż przedsta-
wicieli innych, odległych kulturowo nacji. 

Ciekawość budzi także pytanie, czy społeczeństwo polskie jest 
odosobnione w swoich poglądach na temat przyjmowania uchodźców 
do państw Europy, czy wpisuje się w tendencje panujące w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. W odpowiedzi na te pytania w 2015 
roku przeprowadzono badania opinii społecznej w krajach Grupy Wy-
szehradzkiej (V4) (http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_151_15.PDF), 
zebrane dane przedstawione zostały na wykresie 3.

Wykres 3. Czy Pana/i zdaniem Polska, Czechy, Słowacja, Węgry powinny przyj-
mować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za 2015 rok

Źródło: Stosunek do uchodźców w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2015.
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Dane ukazane na wykresie 3 wskazują, że negatywny stosunek 
do przyjmowania uchodźców prezentują praktycznie wszystkie pań-
stwa Grupy Wyszehradzkiej. Najwyższy wskaźnik niechęci widoczny 
jest wśród obywateli Słowacji (62%) oraz Republiki Czeskiej (50%). 
Na miejscu kolejnym uplasowała się Polska, której 40% badanych 
sprzeciwiło się przyjmowaniu uchodźców. Najniższy poziom niechęci 
prezentowało natomiast społeczeństwo węgierskie. Dość niski po-
ziom akceptacji dla przyjęcia uchodźców i zgody na ich osiedlenie się 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej prezentowały praktycznie 
wszystkie kraje Grupy. W tej kwestii najwyższy poziom tolerancji 
prezentowało społeczeństwo polskie (8%), następnie obywatele 
Węgier (7%). Tylko 4% respondentów czeskich i 2% Słowaków zde-
cydowanie opowiedziało się za przyjęciem cudzoziemców z terenów 
objętych wojną i wyrażając zgodę na ich osiedlenie się. Pozytywny 
stosunek do tymczasowego przyjęcia uchodźców, do czasu aż będą 
mogli oni wrócić do swych krajów, wyraziło 58% Węgrów, 48% ba-
danych Polaków, 40% Czechów oraz 31% respondentów ze Słowa-
cji (http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_151_15.PDF). Ukazuje to 
względnie spójne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec 
kwestii ewentualnego przyjmowania uchodźców. Stanowi to swoistą 
kontynuację wspólnej inicjatywy państw V4 zmierzającej do tego, 
aby z UE popłynął bardzo silny sygnał, że UE „nie ma otwartych 
drzwi” wobec imigrantów z Afryki i z Azji.

Podsumowanie

Jak pokazują badania opinii społecznej, zdaniem badanych 
obecność cudzoziemców może pozytywnie wpływać na kulturę 
i poziom tolerancji. Generalnie Polacy deklarują poparcie dla swo-
bodnego przemieszczania się ludności uznając za korzystne funk-
cjonowanie w naszym kraju innych narodowości, zwłaszcza z Za-
chodu (USA, kraje UE). Należy jednak zauważyć, że ta tolerancja 
w mniejszym stopniu dotyczy ludności pochodzącej z krajów arab-
skich, z Turcji oraz krajów afrykańskich. Stojąc wobec konieczności 
przyjęcia uchodźców Polacy już tak odważnie nie deklarują swojej 
otwartości wybierając poniekąd „mniejsze zło”, opowiadając się za 
udzieleniem w pierwszej kolejności pomocy sąsiednim Ukraińcom. 
Obrazuje to pewien dylemat społeczeństwa polskiego. Z jednej 
strony względy moralne, wrodzona gościnność i otwartość, chęć 
udzielenia pomocy osobom z terenów objętych wojną oraz potrze-
ba odpłacenia za niegdyś otrzymaną pomoc. Z drugiej strony obawy 
i lęki przed innością, obcością kulturową, islamizacją, zagrożeniami 
terrorystycznymi, przestępczością, powodują dystansowanie się pol-
skich obywateli do uchodźstwa, a wręcz negatywny stosunek wobec 
tego problemu. Prowadzi to do sytuacji, w której ścierają się ze sobą 
różne postawy: ta otwarta na przybyszów, chętna do udzielenia im 
gościny w Europie, determinowana być może wspomnieniem trud-
nych doświadczeń historycznych Polski, kiedy to my szukaliśmy 
schronienia i pomocy; wyznawaniem poglądów liberalnej otwar-
tości i multikulturowości oraz podyktowana potrzebą praktycznej 
realizacji wartości chrześcijańskiego miłosierdzia. Druga postawa 
ukazuje zamknięcie się na migrantów i łączy z niepokojem o przy-
szłość kontynentu. Nie ułatwia sytuacji brak porozumienia wśród 
elit politycznych Europy, a także brak jasności co do tego czy napływ 
uchodźców i imigrantów jest wydarzeniem jednorazowym, czy też 
będzie trwał przez kolejne miesiące, a może nawet lata. 

Jak pokazują dane statystyczne opinie respondentów wahały 
się znacząco na przestrzeni ostatnich miesięcy, bogatych w wyda-
rzenia oraz decyzje dotyczące fali uchodźców z Bliskiego Wschodu 
i Afryki. Analizując dane na przestrzeni kilku miesięcy zaobserwować 
można zasadnicze zmiany w postrzeganiu uchodźców i ich ewentual-
nego przyjęcia do Polski, co ukazane zostało na wykresie 4.

Wykres 4. Czy Pana/i zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Dane za maj 2015 rok

Źródło: Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców 2016.

Od maja 2015 roku do lutego 2016 roku obserwujemy suk-
cesywny spadek poparcia dla inicjatywy przyjęcia uchodźców do 
Polski. W maju ubiegłego roku zgodę na przyjęcie uchodźców, ale 
tylko do momentu, kiedy będą mogli powrócić do swoich krajów, 
deklarowało 58% badanych, w lutym br. już tylko 35%. Znacznie 
obniżył się także poziom poparcia dla przyjęcia uchodźców na stałe 
z możliwością osiedlenia się w Polsce (V – 14%, VIII – 6%, IX – 8%, 
X – 8%, XII – 5%, I – 4%, II – 4%). Znacząco wzrósł natomiast od-
setek badanych opowiadających się przeciwko przyjęciu uchodź-
ców do kraju. W maju 2015 roku wynosił on 21%, a już w lutym 
2016 roku wzrósł do 57%. Z pewnością odegrały tutaj niebagatelną 
rolę krwawe zamachy w różnych częściach Europy, działania prze-
stępcze, za które odpowiedzialność ponoszą w znacznym stopniu 
islamskie grupy terrorystyczne. Chętnie nagłaśniane przez media 
są również napięcia oraz incydenty na tle rasowym, religijnym i et-
nicznym. Debata publiczna na temat polityki wobec uchodźców, 
nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach Europy, stała się bar-
dzo intensywna i emocjonalna.

Także w wymiarze europejskim kryzys migracyjny stworzył 
poważne wyzwanie dla europejskiej solidarności oraz dla systemu 
funkcjonowania Unii Europejskiej jako organizacji. W samym 2015 
roku do UE przybyło ponad milion imigrantów, co w sposób nagły 
zrodziło pilną potrzebę wypracowania rozwiązań i mechanizmów, 
które pozwoliłyby na opanowanie kryzysowej sytuacji i zażegnanie 
jej negatywnych skutków. Niezbędne stało się określenie długoter-
minowej strategii zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszło-
ści. Okoliczności te doprowadziły do polaryzacji stanowisk państw 
członkowskich w warunkach burzliwej dyskusji na temat polityki, 
jaką powinna zastosować Europa wobec kryzysu migracyjnego. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki uczelni/zakładu 
pracy w ramach Badań Statutowych.

14%

6%

8%

8%

5%

4%

4%

58%

50%

48%

46%

37%

37%

35%

21%

38%

40%

43%

53%

53%

57%

7%

6%

4%

3%

5%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 maj 2015

 sierpień 2015

 wrzesień 2015

 październik 2015

 grudzień 2015

 styczeń 2016

 luty 2016

Tak, powinnismy ich przyjmować i pozwolić się osiedlić

Tak, powinnismy ich przyjmować do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju, z którego pochodzą

Nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców

Trudno powiedzieć



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 4(25)/2017                                                                                                    

66

8. Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigrantach w Polsce, (2016) Ko-
munikat z badań CBOS, nr 93/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_093_15.PDF [17.11.2016].

9. Rząd o uchodźcach podczas nadzwyczajnej debaty w Sejmie, (2015) 
http://www.premier.gov.pl/multi-m edia/wideo [3.10.2015].

10. Stosunek do uchodźców w kontekście kryzysu imigracyjnego w Euro-
pie, (2015) Komunikat Badań CBOS, nr 122/2015, http://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2015/K_122_15.PDF [17.11.2016].

11. Stosunek do uchodźców w krajach grupy Wyszehradzkiej, (2015) Ko-
munikat Badań CBOS, nr 151/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_151_15.PDF [16.11.2016].

12. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, (2016) Komu-
nikat Badań CBOS, nr 24/2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2016/K_024_16.PDF [03.10.2015]. 

13. Uchodźcy z Syrii a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza 
problemu, cz. 2, (2015 ) http://www.nowastrategia.org.pl/uchodzcy-
-z-syrii-a-bezpieczenstwo-rzeczypospolitej-polskiej-analiza-problemu-
-cz-2/ [3.10.2015].

14. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. 2013, 
poz. 1650).

15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2003 nr 128, 
poz. 1176).

16. Wierzbicki B., (1993) Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warsza-
wa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Bibliografia

1. Annual Risk Analysis, (2015) http://frontex.europa.eu/assets/Publi-
cations/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf [2016-11-07].

2. Górny A., Kaczmarczyk P., (2003) Uwarunkowania i mechanizmy mi-
gracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Se-
ria: Prace migracyjne nr 49, Warszawa: ISS UW.

3. Konwencja Genewska z dnia 28 lipca 1951 roku (Dz.U. 1991 nr 119 
poz. 515).

4. O uchodźcach w przededniu unijnego szczytu poświęconego 
kryzysowi imigracyjnemu, (2015) Komunikat Badań CBOS, nr 
133/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_133_15.PDF 
16.11.2016[16.11.2016].

5. Polacy wobec problemu uchodźstwa, (2015) Komunikat Badań CBOS, 
nr 81/2015 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_081_15.PDF 
[17.11.2016].

6. Postawy wobec Islamu i Muzułmanów, (2015) Komunikat z badań 
CBOS, nr 37/2015 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_037_15.
PDF [17.11.2016].

7. Potyrała A., Wojciechowski S., (2015) „Za” i „przeciw”. Unijny dwugłos 
w sprawie systemu relokacji, „Instytut Zachodni”. Seria Specjalna – 
„Uchodźcy w Europie” nr 197.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 
Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl


