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Wielce Szanowny Panie Premierze 

Zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 
o planowanych przez rząd przedsięwzięciach, związanych z udzieleniem przez organy 
administracji publicznej wsparcia naszym rodakom, którzy zdecydują się na powrót do 
Polski z emigracji zarobkowej. 

Ze względu na pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost poziomu bezrobocia, 
zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich odnotowujących znaczący odsetek polskich 
emigrantów (Irlandia, Wielka Brytania) oraz brak perspektyw na szybkie odwrócenie 
się tych trendów, można oczekiwać poważnego nasilenia migracji powrotnej. Mam 
nadzieję, że na wzrost ilości powrotów emigrantów ekonomicznych wpływać też będzie 
dobra, lepsza niż w innych krajach europejskich, sytuacja gospodarcza w naszym kraju. 

Z dużym zainteresowaniem przyjąłem podjętą przez instytucje rządowe 
inicjatywę związaną z programem wsparcia „Masz PLan na powrót". Celem tego 
programu jest wspieranie i ułatwianie rodakom, którzy zdecydowali się na powrót do 
Polski, ponownej organizacji życia w Polsce. Szczególnie cenne są w moim 
przekonaniu te elementy programu, które umożliwiają uzyskanie interaktywnych 
informacji od zespołu doradców i ekspertów oraz poradnik pt. „Powrotnik. Nawigacja 
dla powracających". 

Niezależnie jednak od tego potrzebne wydają się dalsze przedsięwzięcia, które 
przykładowo dotyczyć będą zwiększenia skuteczności działania urzędów pracy w 
zakresie rozwiązywania problemów znalezienia pracy osobom powracającym na polski 
rynek pracy. Potrzebna wydaje się rozbudowa systemu doradztwa, związanego z 
podjęciem własnej działalności gospodarczej. Niezbędne jest także nasilenie 
aktywności służb publicznych w dziedzinie udzielania pomocy na ponowne osiedlenie 
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się rodzinom, powracającym z migracji zarobkowej. Za pożądane uważam 
w szczególności upowszechnienie dobrych doświadczeń niektórych regionów 
w promocji lokalnych i regionalnych inicjatyw, zwłaszcza inwestycji, zwiększających 
możliwości rozwoju kariery zawodowej i wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

Z analiz wynika, że począwszy od 2007 r. emigracja przestała rosnąć, nasileniu 
uległ natomiast proces migracji powrotnych. Może to potwierdzać zjawisko znane 
z doświadczeń innych krajów odnotowujących masową emigrację, że migracje 
powrotne nasilają się po okresie pięciu lat od rozpoczęcia procesów migracji. Skala 
powrotów do Polski, obecnie wciąż jeszcze niezbyt duża, może jednak z uwagi na 
uwarunkowania ekonomiczne w ciągu najbliższego okresu ulec znacznemu 
zwiększeniu. 

Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 
ze zm.), zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 
o planowanych działaniach rządu dotyczących problemów związanych z nasileniem 
skali migracji powrotnej. 

Łączę wyrazy szacunku 
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