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Polska Rada Społeczna:  
działalność, statystyki, problemy, perspektywy 
 
 
Polska Rada Społeczna jest organizacją która powstała w 1981 roku i dziś 
skupia ponad 600 członków, będąc tym samym największą i najstarszą – 
spośród działających nieprzerwanie - organizacją Polskich migrantów w 
Niemczech. Celem stowarzyszenia jest pomoc migrantom z Polski oraz 
reprezentacja ich interesów wobec tutejszych władz. Jedynie w roku 2012 
udzieliliśmy ponad 5.000 porad indywidualnych. Oferujemy również kursy 
niemieckiego, porady prawne i psychologiczne, pomagamy w kontaktach z 
niemieckimi urzędami oraz organizujemy wydarzenia kulturalne. Działalność 
Rady jest częściowo finansowana przez Senat Berlina (z funduszu 
pełnomocnika do spraw migracji), głównie jednak opiera się na pracy 
społecznej licznych ochotników, pochodzenia polskiego i nie tylko  (pracę 
naszej organizacji wspierają też współpracownicy/wolontariusze z Ghany, Rosji, 
Turcji i Niemiec. Chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że wiele innych grup 
migrantów boryka się z problemami podobnymi do tych napotykanych przez 
Polaków. Dlatego istotnym aspektem działalności Rady jest wzajemna pomoc 
oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami migrantów w Niemczech. 
Doświadczenia innych grup narodowych na emigracji mogą nas wiele nauczyć. 
Taki sposób pracy wyróżnia nas na tle wielu innych organizacji polonijnych.) 
 
Polska Rada Społeczna w ramach swojej działalności współpracuje z 
przedstawicielami zarówno niemieckich, jak i polskich władz, organizacjami 
pozarządowymi, oraz instytucjami wyższej użyteczności publicznej w obu 
krajach. 
 
 
Statystyki 
Liczba Polaków żyjących w Berlinie w zależności od źródeł wacha się w 
przedziale od 50.000 do 200.000 osób. Najczęściej pojawiającą się liczbą jest 
180.000 (według obliczeń GUS na które powołuje się m.in. strona internetowa 
Ambasady RP w Berlinie). Różnice wynikają już z samej definicji pojęcia. (Kogo 
zaliczamy do Polaków? Czy są to osoby zameldowane czy faktycznie żyjące w 
Niemczech? Czy przyjeżdżające tylko do pracy i wracające do Polski na 
weekendy? Czy zaliczamy osoby z podwójnym obywatelstwem? etc.) 
 
Polacy stanowią drugą co do wielkości, po Turkach, grupę migrantów w stolicy 
Niemiec. Jeżeli chodzi o tzw. „nowych migrantów“ to od wielu już lat stanowimy 
nawet największą grupę. 
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Kim są ci „starzy” i „nowi” migranci z Polski? 
Tzw. stara migracja to w dużej mierze osoby które przybyły do Niemiec w latach 
80-tych, często przed lub w czasie stanu wojennego. Utrzymują kontakt z 
krajem, jednak nie mają zamiaru wracać do Polski - przynajmniej nie przed 
emeryturą (typowym przykładem są tu moi rodzice, którzy wyjechali z Polski w 
1981 r. z zamiarem powrotu za kilka miesięcy – „wracają” oni do Polski już od 
ponad 30 lat). Przeważająca większość tej grupy funkcjonuje sprawnie w 
niemieckim systemie społeczno-ekonomicznym. Odnaleźli się w tym kraju, 
nadal jednak utrzymują więź z ojczyzną; często posiadają podwójne 
obywatelstwo i raczej głosują w Polsce niż w Niemczech. 
 
Grupa „nowych” migrantów to osoby które wyemigrowały do Niemiec po 
przystąpieniu Polski do UE. Od 2004 r. pracowały w Niemczech często pół 
legalnie (w „szarej“ strefie prawnej jako rzekomo „samodzielni 
przedsiębiorcy“ tzw. Scheinselbstständige). Często nie byli świadomi swoich 
praw i wykonywali pracę m.in. w sektorze budowlanym za zaniżoną płacę. 
 
W maju 2011 minął tzw. okres przejściowy i Niemcy całkowicie otworzyły swój 
rynek pracy dla pracowników z Polski. Nie spowodowało to jednak, jak to 
zapowiadały niektóre niemieckie media, „zalania” Niemiec przez tanią siłę 
roboczą z Polski. Tak jak Polska Rada Społeczna opisała to w swoich 
prognozach przedstawionych władzom Berlina już w 2010 r., migracja nadal 
utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od przystąpienia Polski do UE. 
Główna zmiana (na lepsze!) polega na tym, że osoby które dotychczas 
pracowały „na szaro“ mogą zalegalizować swoją działalność i wielu śmielej 
domaga się swoich praw. Dziś, dużo naszych klientów przychodzi z zapytaniem 
o to co się zmieniło w ich sytuacji prawnej od 2011 r. 
 
 
Problemy 
Nadal jednak nowi migranci napotykają na wiele problemów. Podstawowy błąd 
widzimy (tak jak Polish Express Association w Londynie) w braku 
przygotowania migrantów. Ludzie przyjeżdżają źle poinformowani przez 
znajomych, przez lokalne media, lub tzw. doradców. Przyjeżdżają z nadzieją, że 
„jakoś to będzie” i że tu ich siła robocza będzie, bezwarunkowo, potrzebna. 
Dużymi problemami są bariery językowe, brak uznania kwalifikacji oraz 
nieumiejętność funkcjonowania w niemieckim systemie społeczno-prawnym. W 
niektórych przypadkach niepowodzenia i frustracja prowadzą do uzależnień i 
chorób. Dużym problemem jest również bezdomność. 
 
Polska Rada Społeczna szczególnie przestrzega przed kryminalną siecią tzw. 
doradców, którzy obiecują (odpłatnie) załatwienie pracy. Często nie wywiązując 
się z obietnic lub „załatwiają“ pracę nielegalną kasując wysokie prowizje lub za 
nieproporcjonalnie wysokie prowizje pomagają przy wypełnianiu dokumentów 
urzędowych, wniosków o zasiłki dla bezrobotnych czy świadczenia na dzieci. 
(Np. niektórzy z tzw. doradców za założenie firmy w Niemczech pobierają kwoty 
powyżej 1.000 Euro. Złożenie wniosku o założenie firmy w Niemczech we 
właściwym urzędzie kosztuje faktycznie 26 Euro. Polska Rada Społeczna, tak 
jak inne instytucje w Berlinie, oferuje poza tym kursy przygotowawcze na temat 
założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej– koszt kursu 
wynosi 10 Euro.) 
 
Typowymi przykładami nowych migrantów są też osoby dobrze wykształcone, 
posiadające wysokie kwalifikacja, często po studiach, którzy ze względu na 
bariery językowe lub brak znajomości niemieckiego systemu pracują poniżej 
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swoich kwalifikacji. Dwa przykłady z ostatnich tygodni: 
 
Kobieta samotna z dwojgiem dzieci, zamieszkała w Polsce w małej 
miejscowości, ukończone studia pedagogiczne oraz podyplomowe -
administracja i zarządzanie, ponad dziesięcioletni staż pracy – również na 
samodzielnych bądź kierowniczych stanowiskach. W Berlinie rejestruje 
samodzielną działalność gospodarczą, jako sprzątaczka. 30-letni mężczyzna, z 
wykształcenia socjolog, wcześniej nie ukończone studia techniczne. Pracuje w 
restauracji, jako pomywacz. 
 
  
Perspektywy 
Ze względu na sytuacje demograficzną Niemcy potrzebują w wielu dziedzinach 
kwalifikowanych pracowników z innych krajów. Ważne jest jednak, aby jeszcze 
przed przyjazdem zebrać odpowiednie informacje: jaka jest sytuacja na rynku 
pracy w interesujących mnie miastach i branżach? Czy moje kwalifikacje, 
dyplomy etc. będę uznane w Niemczech lub ewentualnie jakie są dodatkowe 
wymagania i jakie są możliwości by im sprostać. (np. kursy niemieckiego)? 
Najlepiej zająć się tym już w Polsce. 
 
Już na miejscu nie należy korzystać z usług  płatnych doradców i tak zwanej 
„pomocnej dłoni rodaka.” Radzimy od początku korzystać z usług oficjalnych 
niemieckich instytucji lub takich organizacji jak Polska Rada Społeczna, 
udzielających profesjonalnych, rzetelnych i darmowych porad. 
 
Dodatkowo ważnym jest również stać się aktywnym obywatelem państwa do 
którego się przybywa. Polacy w Niemczech - jako obywatele Unii Europejskiej, 
także bez niemieckiego obywatelstwa mają wiele praw, m.in. prawo głosu w 
wyborach komunalnych. Niestety, tylko ca. 1 % Polaków w Berlinie skorzystało 
z niego w 2013 r. Tylko polityczna aktywność polskiej migracji w Niemczech 
może sprawić, że strona niemiecka zainteresuje się problemami tej dużej grupy 
potencjalnych wyborców. 
  
 
 
 

  


