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Podsumowanie i wnioski

Główne wnioski
Pojęcia „imigrant” i „uchodźca”
„Imigrant” to dla Polaków przede wszystkim
osoba, która przybyła z innego kraju.
Rzadziej Polacy kojarzą imigrantów przez
pryzmat przyczyn ich przyjazdu – wskazują
poszukiwanie pracy, ucieczkę z kraju,
biedę, ale także potrzebę pomocy takim
osobom.
„Uchodźca” natomiast najczęściej
bezpośrednio kojarzy się z wojną oraz
ucieczką z kraju. Nieco rzadziej padają
odpowiedzi związane z ich złą sytuacją
materialną, czy potrzebą pomocy.

Dystans społeczny
Ponad połowa Polaków nie miałaby nic
przeciwko, by osoba z innego kraju
została ich szefem, poślubiła ich bliskiego
krewnego, czy zamieszkała w sąsiedztwie.
Częściej Polacy wyrażają pełną
akceptację dla przyjęcia imigranta do
kręgu swoich sąsiadów, a tylko nieco
rzadziej – do kręgu swojej rodziny.

Postawa Polaków wobec uchodźców
Polacy w zdecydowanej większości
popierają ochronę najsłabszych członków
naszego społeczeństwa, bez względu na
ich pochodzenie. Tym bardziej zgadzają
się oni, że Polska powinna wspierać
osoby, które uciekają ze swojego kraju z
powodu wojny i przyjmować uchodźców.
Dostrzegają również to, że imigranci mogą
stanowić zwiększenie siły roboczej.
Niemal równie powszechnie respondenci
byli przekonani do tego, że przyjmowanie
uchodźców może wzbogacić życie
kulturalne oraz że należy stworzyć im te
same możliwości, co Polakom.
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Główne wnioski
Prawa uchodźców – programy i usługi
Większość Polaków jest przekonana, że
uchodźcy potrzebują specjalnych
programów i usług, które mogłyby pomóc w
dostosowaniu się do życia w Polsce –
najczęściej wskazując na naukę języka.
Niemal wszyscy Polacy (93%) są również
chętni do osobistego udzielenia pomocy w
potrzebie.

Współczucie Polaków wobec
uchodźców

Znajomość danych

Polacy w dużej mierze współczują
uchodźcom – najczęściej jeśli ci musieli
uciekać ze swojego kraju ze względu na
głód, prześladowania i konflikty.

Prawie połowa Polaków nie jest w stanie
oszacować liczby osób, które w zeszłym
roku złożyły w Polsce wniosek o nadanie
statusu uchodźcy. 28% prawidłowo
wskazało, że liczba takich osób mieści się
w przedziale 1000 – 10000 (rzeczywista
liczba wyniosła 2803).
Jednocześnie zdaniem 61%
respondentów liczba wniosków wzrosła w
ostatnich latach. W rzeczywistości zaś jest
ona znacznie niższa.
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Rozumienie pojęcia
„imigrant” i „uchodźca”

Jakie słowa lub pojęcia w pierwszej kolejności przychodzą P. do głowy, kiedy
słyszy P. słowo „imigranci”?
obcokrajowcy/ cudzoziemcy/ ludzie przybywający z innego kraju

19

bezrobocie/ poszukiwanie pracy/ lepsze zarobki

12

ucieczka ze swojego kraju/ uchodźcy/ ludzie szukający schronienia

9

pomoc/ ludzie potrzebujący pomocy

8

bieda/ biedni ludzie

7

negatywne skojarzenia

7

wojna/ ucieczka z kraju objętego wojną

6

poszukiwanie lepszego życia/ jutra

6

Ukraina

5

pozytywne skojarzenia

5

Arabowie/ Islam/ muzułmanie
inny kolor skóry

3

współczucie

3

nieszczęśliwi/ poszkodowani ludzie

3

ludzie/ człowiek

3

neutralne skojarzenia

3

niebezpieczeństwo/ zagrożenie

2

inna kultura/ obyczaje

2

inne

2

żadne/ brak skojarzeń
nie wiem

Polska (CATI)

4

1
13

*Dane powyżej 1%

7

A teraz proszę pomyśleć o słowie „uchodźcy”. Jakie słowa lub pojęcia w
pierwszej kolejności przychodzą P. do głowy, kiedy słyszy P. to słowo?
wojna/ ucieczka z kraju objętego wojną

22

ucieczka ze swojego kraju/ uchodźcy/ ludzie szukający schron

21

bieda/ biedni ludzie

10

pomoc/ ludzie potrzebujący pomocy

9

poszukiwanie lepszego życia/ jutra

6

prześladowania polityczne/ wyjazd z kraju z powodów politycz

5

nieszczęśliwi/ poszkodowani ludzie

5

obcokrajowcy/ cudzoziemcy/ ludzie przybywający z innego kraj

5

współczucie

5

negatywne skojarzenia

5

bezrobocie/ poszukiwanie pracy/ lepsze zarobki
Arabowie/ Islam/ muzułmanie

3

Syria

3

mieszane uczucia/ jedni są pozytywni- drudzy negatywni

2

Afryka/ afrykanie

2

niebezpieczeństwo/ zagrożenie

2

żadne/ brak skojarzeń
inne
nie wiem

Polska (CATI)

4

1
4
10

*Dane powyżej 1%
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Dystans społeczny

Na ile przeszkadzałoby P. lub nie przeszkadzałoby P., gdyby osoba o innym
Średnia
kolorze skóry
Została Pana/i szefem Polska (CATI)

59

Poślubiła Pana/i bliskiego
Polska (CATI)
krewnego/bliską krewną

54

Zamieszkała w Pana/i
Polska (CATI)
okolicy

W ogóle by mi to nie przeszkadzało

5

62

1

2

3

4

4

5

3 3

5

3

5

7

5

6

7

8

9

8

9

3 2 4

Bardzo by mi to przeszkadzało

12 21

12 2

6

To zależy

6

8

2 3 2

5

3 3

3

2 4

3,2

2 2

2,7

Trudno powiedzieć

10
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Postawa Polaków wobec
uchodźców

W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Powinniśmy chronić najsłabsze osoby w naszym
społeczeństwie bez względu na ich pochodzenie lub
narodowość

Polska
(CATI)

35

40

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

14

5 32

Trzech na czterech Polaków uważa, że państwo
powinno chronić najsłabsze i najbardziej zagrożone
osoby w społeczeństwie niezależnie czy są to Polacy „z
urodzenia” czy też osoby przybyłe do naszego kraju.
14% nie miało zdania, a 8% badanych negatywnie
wypowiedziało się na ten temat.
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Polska powinna wspierać tych, którzy uciekają z powodu
wojny lub prześladowania, naruszania ich praw itp. ze
względu na solidarność humanitarną

Polska
(CATI)

35

42

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

10

7

Według 77% Polaków Polska powinna solidarnie wspierać
tych, którzy uciekają z powodu wojny lub prześladowania,
czy łamania ich praw, przy czym 35% twierdzi tak w sposób
zdecydowany.

42
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Polska powinna chętnie przyjmować uchodźców,
ponieważ my także chcielibyśmy być dobrze traktowani

Polska
(CATI)

25

37

18

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

13

62% respondentów sądzi, że Polska powinna przyjmować
uchodźców ponieważ nasi rodacy w podobnej sytuacji
również chcieliby być dobrze traktowani.

5 2
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Polska powinna przyjmować uchodźców, ponieważ
kiedyś my również musieliśmy uciekać z ojczyzny i
zostaliśmy przyjęci w innych krajach

Polska
(CATI)

24

37

17

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

15

61% badanych, w tym 24% w sposób zdecydowany, jest
zdania, że powinniśmy przyjmować uchodźców, ponieważ
kiedyś my również musieliśmy uciekać z ojczyzny i
zostaliśmy przyjęci w innych krajach.

5 2
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Uchodźcy wzbogacają życie kulturalne Polski i
sprawiają, że społeczeństwo jest bardziej otwarte na
nowe idee.

Polska
(CATI)

14

36

23

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

17

50% Polaków zwraca uwagę na możliwość wzbogacenia
życia kulturowego Polski, dzięki przebywaniu uchodźców w
naszym kraju, przy czym 14% jest zdecydowana w tej opinii

7 3
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Uchodźcy mogą zwiększyć siłę roboczą w naszym kraju,
co może być przydatne w przypadku starzejącego się
społeczeństwa

Polska
(CATI)

24

39

14

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

15

63% badanych zwróciło uwagę na kwestię ekonomiczną,
gdyż ich zdaniem uchodźcy mogą zwiększyć siłę roboczą w
naszym kraju, co może być przydatne w przypadku
starzejącego się społeczeństwa.

4 5
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Jedna piąta badanych jest zdania, iż uchodźcy zabiorą Polakom
pracę (20%), podczas gdy takiej opinii nie podziela niemal dwie
trzecie Polaków (62%).

Uchodźcy zabiorą pracę Polakom

Polska
(CATI)

5

16

15

42

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

20

3
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W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Uchodźcy mogą sprowadzić do naszego kraju choroby

Polska
(CATI)

11

25

15

30

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

17

Z możliwością pojawienia się nowych chorób w związku
z przyjmowaniem uchodźców zgadza się 36% Polaków.
Przeciwnego zdania jest natomiast niemal połowa badanych
(47%).
2

19

W jakim stopniu zgadza się P. lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami?

Wszyscy uchodźcy w Polsce powinni mieć te same
możliwości co obywatele Polski

Polska
(CATI)

17

38

17

zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

ani się zgadzam, ani nie zgadzam

nie zgadzam się

zdecydowanie się nie zgadzam

nie wiem

16

Nieco ponad połowa ankietowanych (55%) uważa, że
uchodźcy powinni posiadać takie same szanse jak
obywatele Polski, przy czym 17% z nich uważa tak w
sposób zdecydowany. Jedna czwarta Polaków jest
przeciwnego zdania.
8

4

20

5
Prawa uchodźców –
programy i usługi

Czy uważa P., że uchodźcy, którzy chcą zostać w Polsce, potrzebują
jakichkolwiek specjalnych programów i usług, które pomogłyby im w
dostosowaniu się do życia w Polsce?
Prawie czterech na pięciu Polaków (79%) jest zdania, że
uchodźcy chcący pozostać w Polsce potrzebują programów i
usług umożliwiających i ułatwiających dostosowanie się do
życia w Polsce. Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło
natomiast 21% badanych.

.
Polska (CATI)

79

Tak

21

Nie

22

Czy uważa P., że uchodźcy, którzy chcą zostać w Polsce, potrzebują
jakichkolwiek specjalnych programów i usług, które pomogłyby im w
dostosowaniu się do życia w Polsce?
Tak

18

26

21

74

79

13

Nie

19

23

23

22

81

77

77

78

16
27

23

73

77

16

18

14

84

82

86

38

82

87

84

62
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Jakich specjalnych programów i usług, które pomogłyby im w dostosowaniu
się do życia w Polsce potrzebują uchodźcy?
Nauka języka

94

Dostęp do systemu edukacji

80

Pomoc w znalezieniu pracy

77

Pomoc w znalezieniu zakwaterowania/
znalezieniu mieszkania

76

Szkolenie zawodowe

75

Pomoc w znalezieniu znajomych i
zacieśnieniu więzi z nową społecznością
Trudno powiedzieć

Najczęściej wskazywanym programem lub usługą mającą na celu
pomóc uchodźcom w Polsce, jest umożliwienie im nauki języka
Polskiego, co zostało wybrane prze 94% badanych. Dla 80%
respondentów ważne jest udostępnienie możliwości edukacji,
natomiast trzech na czterech Polaków uważa, że należy pomóc w
znalezieniu pracy (77%), znaleźć zakwaterowanie (76%) czy też
skierować takie osoby na szkolenia zawodowe (75%). Ponad połowa
badanych (58%) uważa, że należy również pomóc uchodźcom w
odnalezieniu się w nowej rzeczywistości poprzez nawiązanie
znajomości i więzi z otoczeniem.

58
1

Polska (CATI)

24

Czy gdyby miał(a) P. taką możliwość, to czy osobiście pomógłby(-aby) P.
uchodźcy w jakiejkolwiek sprawie?
Zdecydowana większość Polaków (93%) pomogłaby uchodźcy, gdyby
byłaby taka potrzeba. Jedna trzecia badanych (33%) zdecydowanie
zaoferowałaby swoją pomoc, natomiast 60% ankietowanych
prawdopodobnie nie odmówiłoby w razie potrzeby. Jedynie 5% nie
wyraziło możliwości udzielenia pomocy, w tym 2% zdecydowanie nie
oraz 3% raczej skłania się ku odpowiedzi negatywnej. 2% badanych
nie odpowiedziało na to pytanie.
Polska (CATI)

33

60

Zdecydowanie tak

Prawdopodobnie tak

Zdecydowanie nie

Nie wiem

3 22

Prawdopodobnie nie

25
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Współczucie Polaków
wobec uchodźców

W jakim stopniu współczuje P. lub nie współczuje osobom przybywającym do
P. kraju z następujących przyczyn?
Ucieczka przed wojną lub konfliktem zbrojnym

Polska (CATI)

51

38

5

zdecydowanie im współczuję

współczuję im

ani jedno, ani drugie

nie współczuję im

zdecydowanie im nie współczuję

to zależy

3 11

27

W jakim stopniu współczuje P. lub nie współczuje osobom przybywającym do
P. kraju z następujących przyczyn?
Ucieczka przed głodem

Polska (CATI)

51

42

zdecydowanie im współczuję

współczuję im

ani jedno, ani drugie

nie współczuję im

zdecydowanie im nie współczuję

to zależy

3 11

28

W jakim stopniu współczuje P. lub nie współczuje osobom przybywającym do
P. kraju z następujących przyczyn?
Ucieczka przed prześladowaniami na tle etnicznym lub religijnym

Polska (CATI)

37

46

9

zdecydowanie im współczuję

współczuję im

ani jedno, ani drugie

nie współczuję im

zdecydowanie im nie współczuję

to zależy

4 11

29

W jakim stopniu współczuje P. lub nie współczuje osobom przybywającym do
P. kraju z następujących przyczyn?
Ucieczka przed prześladowaniami ze względu na poglądy
polityczne lub działalność polityczną

Polska (CATI)

29

45

15

zdecydowanie im współczuję

współczuję im

ani jedno, ani drugie

nie współczuję im

zdecydowanie im nie współczuję

to zależy

6

11

30

W jakim stopniu współczuje P. lub nie współczuje osobom przybywającym do
P. kraju z następujących przyczyn?
Chęć dołączenia do członków rodziny

Polska (CATI)

27

44

16

zdecydowanie im współczuję

współczuję im

ani jedno, ani drugie

nie współczuję im

zdecydowanie im nie współczuję

to zależy

7

3 1

31
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Znajomość danych

Jak P. sądzi, ile osób złożyło w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy w
2020? Proszę postarać się to oszacować.
do 1000

Ponad jedna czwarta Polaków (28%) szacuje, że wniosek o
nadanie statusu uchodźcy w 2020 roku złożyło od 1000 do 10
000 osób. Rzadziej wskazywano, że liczba ta sytuuje się w
przedziale 10001-20000 osób (7%) lub 20001-500000 osób.
Niemal dwie piąte dorosłych mieszkańców (41%) nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.

4%

1000-10000

28%

10001-20000

7%

20001-50000

8%

50001-100000

4%

100001-200000

3%

Polska (CATI)

200001-500000

2%

500001-1000000

3%

Średnia:
108 007

ponad 1000000
nie wiem

1%
41%

33

Czy w ostatnich latach w Polsce liczba osób ubiegających się o status
uchodźcy wzrosła, zmalała czy pozostała bez zmian?
Większość Polaków (61%) uważa, że w ostatnich latach liczba
osób ubiegających się o status uchodźcy wzrosła. 12% z nich
wskazało, że liczba ta spadła, a 18% - że pozostała bez
zmian. 9% Polaków nie chciało odnosić się do tego
zagadnienia.
Polska (CATI)

Wzrosła

61

Zmalała

12

Pozostała bez zmian

18

9

Nie wiem

34

Informacje kontaktowe

Rafał Kostrzyński
+48 788 22 40 10
kostrzy@unhcr.org
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