
Popularnonaukowe streszczenie badań 

 

Przemiany demograficzne, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie, prowadzą do 

pojawiania się nowych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się decydenci polityczni. Jednym z 

najpoważniejszych problemów, związanych z negatywnymi konsekwencjami procesu 

starzenia się ludności, jest deficyt opiekunów osób starszych. Istotny wpływ ma na to 

emigracja zarobkowa Polaków po 2004 roku, która wpływa na zmniejszający się potencjał 

opiekuńczy w polskim społeczeństwie. Szansą na rozwiązanie tego problemu jest imigracja 

zarobkowa, która nasiliła się w Polsce po 2014 roku. Pojawiają się jednak pytania, czy 

politycy oraz rząd w Polsce dostrzegają ten problem, jakie rozwiązania proponują oraz czy 

korzystają z doświadczeń innych państw w obszarze polityki demograficznej.   

Celem badań jest wyjaśnienie polskiej polityki w obszarze międzynarodowych migracji do 

sektora opieki nad osobami starszymi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ewolucję tej 

polityki, jaka nastąpiła w latach 2007-2018. Wybór tej perspektywy czasowej wynika m.in. z 

rozwiązań instytucjonalnych, jakie wprowadzono w polityce imigracyjnej czy zmiany statusu 

migracyjnego Polski z emigracyjnego na emigracyjno-imigracyjny. Interesuje mnie również 

wpływ doświadczeń niemieckich w zakresie tej polityki, jak również oddziaływanie agencji 

pośrednictwa pracy, które stały się istotnym aktorem ułatwiającym przepływ pracowników-

opiekunów do prywatnych gospodarstw domowych. W tym celu posługuję się modelem 

wielostrumieniowym w polityce publicznej, który pozwoli wyjaśnić wpływ poszczególnych 

czynników na zmiany w jej zakresie. 

Analizie poddane zostaną działania instytucjonalne, jakie podejmowała Polska w latach 2007-

2018. W oparciu o dane statystyczne czy przegląd literatury, zwrócę uwagę na 

uwarunkowania, które wpłynęły na tworzone instrumenty czy rozwiązania w obszarze 

polityki migracyjnej. Analiza dyskursu politycznego, na który składają się m.in. debaty 

parlamentarne dotyczące kwestii demografii, migracji i opieki nad osobami starszymi czy 

dokumenty strategiczne, pozwoli ukazać w jaki sposób kształtowała się świadomość 

polityków na temat strategicznych wyzwań dla polityki migracyjnej. Istotną część stanowią 

badania empiryczne, czyli indywidualne wywiady z osobami mającymi wpływ na politykę 

publiczną w obszarze międzynarodowych migracji. Ponadto wykorzystane zostaną wyniki 

badań ilościowych oraz jakościowych, zrealizowane wśród agencji pośrednictwa pracy w 

Polsce i w Niemczech. 

Wyniki badań pozwolą lepiej zrozumieć sposób, w jaki państwo, które doświadcza 

dynamicznych zmian demograficznych, reaguje na nowe problemy społeczne i publiczne. 

Zebrany materiał empiryczny umożliwi odpowiedź na pytanie o kierunek realizowanej 

polityki publicznej w obszarze migracji do szczególnego sektora, jakim jest opieka domowa 

nad osobami starszymi.  
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