Integracja osób pochodzenia polskiego
w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Wyciąg z 4. opatrzonej komentarzem statystyki ds.
imigracji i integracji w Nadrenii Północnej-Westfalii.
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Przedmowa
Polska i Niemcy obchodzą w tym roku jubileusz „25-lecia
podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie”. Na przestrzeni tych 25 lat ludzie w obydwóch krajach
stali się sobie dużo bliżsi – tak, jak jeszcze nigdy do tej pory.
Parlament Nadrenii Północnej-Westfalii już w listopadzie
2014 wykorzystał zbliżający się jubileusz i zlecił rządowi
kraju związkowego „ocenę polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie z uwzględnieniem wzajemnych
działań oraz ich wartości dla ludności pochodzenia polskiego
w tym kraju związkowym”.
W minionych latach to właśnie polscy obywatele byli
najszybciej rosnącą grupą imigracyjną w Nadrenii Północnej-Westfalii. Korzystali z europejskiego prawa do swobodnego przepływu i pobytu osób często ze względu na to, że
nadreńska gospodarka doceniała ich potencjał pracowniczy,
podobnie jak w przypadku nowo przybyłych z innych krajów
członkowskich UE, takich jak Bułgaria, Rumunia i Hiszpania. I nawet jeśli w roku 2015 wielu Syryjczyków na skutek
wojny w ich kraju szuka pomocy w Niemczech, liczba nowo
przybyłych z krajów członkowskich EU w Nadrenii Północnej-Westfalii, w szczególności Polaków, wciąż utrzymuje się
na wysokim poziomie. Uważne spojrzenie na zakłady pracy,
jak również grupy w przedszkolach i klasy w szkołach, tylko
to potwierdza.

Dla nas, Ministerstwa Integracji w Nadrenii Płn.-Westfalii,
rocznica 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie, jak również
uchwała parlamentu kraju związkowego stwarzają okazję
do przyjrzenia się integracji żyjącej tu ludności pochodzenia
polskiego. Jak zatem w tej grupie mieszkańców Nadrenii
Płn.-Westfalii kształtuje się poziom wykształcenia i jakie są
wykonywane przez nią zawody? A w porównaniu do reszty
społeczeństwa?
„Stosunkowo dobrze”, stwierdzi ten, kto zajrzy do licznych
statystyk. I może właśnie z tego powodu zdziwione spojrzenia kierowane są na tego, kto po wielu latach fali imigracji
z Polski wskazuje na Polaków jako najliczniejszą grupę
imigrantów w Nadrenii Płn.-Westfalii i całych Niemczech.

Thorsten Klute
Sekretarz stanu ds. integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii
Pełnomocnik ds. współpracy z Polakami w Nadrenii-Płn.Westfalii
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Wprowadzenie
Jako przykład weźmy osoby znajdujące się na okładce
niniejszego opracowania: rodzinę Pietrzak oraz ich firmę
telekomunikacyjną w Neuss. Lub też Łukasza Podolskiego,
chłopaka z Kolonii, nawet jeśli teraz gra w Turcji. Są oni
przykładami żyjącej w naszym kraju związkowym ludności
pochodzenia polskiego.

368 193 osób. Jednakże należy stwierdzić, że nie wszystkie
osoby przebywały na stałe na terenie Nadrenii Płn.-Westfalii,
w tym samym przedziale czasowym odnotowano bowiem
spadek ludności polskiej na poziomie 257 144 osób. Obecnie w Nadrenii Płn.-Westfalii mieszka 564 tys. osób polskiego pochodzenia.

Najważniejszy kraj, z którego pochodzi główna liczba
imigrantów przybywająca do Nadrenii Płn.-Westfalii, to
Polska. W roku 2014 osiedliło się tutaj 45 518 osób z tego
kraju. Jedynie Rumunii udało się osiągnąć zbliżony wynik
z liczbą imigrantów wynoszącą 40 308 osób. Tymczasem
już w poprzednich latach Polska była krajem, z którego
przybywało najwięcej imigrantów, wyprzedzając znacząco
inne kraje. Także przed rokiem 2011, kiedy to obywatele
polscy jako członkowie UE otrzymali pełnię swobód związanych z przepływem i pobytem osób, z Polski przybywało
około 30 tys. osób rocznie. Tylko pomiędzy 2005 a 2014
rokiem zanotowano liczbę imigrantów z Polski na poziomie

Mimo że Polacy od dłuższego już czasu tworzą największą grupę imigracyjną, fakt ten wcale nie rzuca się w oczy.
Polskie społeczności są prawie niezauważalne w miastach.
Jedną z możliwych przyczyn jest dobra integracja Polaków
z resztą społeczeństwa. Ponadto posiadamy raczej skąpe
informacje o ponad pół milionie Polek i Polaków w Nadrenii Płn.-Westfalii. Aby zapełnić tę lukę, w kolejnej części
przedstawiamy krótki opis ludności polskiego pochodzenia
w Nadrenii Płn.-Westfalii.
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Baza danych i metodologia

Integracja osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Bazę danych dla opracowania stanowi badanie statystyczne Mikrozensus przeprowadzone w Nadrenii Płn.-Westfalii
w roku 2014. Jako osoby polskiego pochodzenia klasyfikowani są nie tylko obywatele polscy, lecz również osoby,
które otrzymały obywatelstwo niemieckie lub też przybyły
do Nadrenii Płn.-Westfalii jako przesiedleńcy oraz osoby,
których jeden z rodziców urodził się w Polsce. Pod uwagę
brana jest jednakże migracja po roku 1949, stąd też nie
uwzględniono w niej ludności przesiedlonej z byłych terenów
niemieckich. Imigranci z Polski klasyfikowani są według
okresu przybycia do Niemiec. Osoby przybyłe w latach 1950
do 1989 to głównie przesiedleńcy, po roku 1989 ich liczba
w porównaniu do innych imigrantów nie była znacząca. Dodatkowo uwzględniono grupę osób pochodzenia polskiego
urodzonych w Niemczech. Ponadto rozróżnia się pomiędzy
osobami z polskim oraz niemieckim obywatelstwem. Grupę
odniesienia stanowi środowisko migracyjne łącznie oraz
całość populacji.

Dane demograficzne

Według badania Mikrozensus w Nadrenii Płn.-Westfalii
przebywa 564 tys. osób polskiego pochodzenia. Odsetek
mężczyzn wynosi 48,6% i jest niższy od odsetka kobiet,
który wynosi 51,4%. Wśród osób ze środowiska migracyjnego można stwierdzić ilościową równowagę pod względem
zróżnicowania płci. W przypadku osób polskiego pochodzenia przybyłych przed rokiem 1990 zróżnicowanie płci było
podobne, natomiast od roku 1990 udział kobiet utrzymuje się
na poziomie 56,1%. Wśród osób urodzonych w Niemczech
liczba ta wynosi tylko 45,3%. Wyższy udział kobiet na poziomie 55,9% widoczny jest u osób posiadających obywatelstwo polskie.
Osoby polskiego pochodzenia są przeciętnie nieco starsze
niż osoby ze środowiska migracyjnego łącznie. Procentowy udział osób polskiego pochodzenia poniżej 30 roku
życia wynosi 36,4%, natomiast wśród osób ze środowiska
migracyjnego jest to 42,0%. W porównaniu do łącznej liczby
ludności osoby polskiego pochodzenia cechuje jednak wyraźnie młodszy wiek.
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W zależności od okresu przybycia do Niemiec ma to swoje
uzasadnienie w tym, eż imigranci sprzed 1990 r. są wiekowo starsi, jedynie 6,2% z nich ma mniej niż 30 lat. Wśród
osób przybyłych po 1990 roku liczba ta wynosi 28,5%.
Prawie wszystkie osoby urodzone w Niemczech, których
jeden z rodziców jest Polakiem, są w wieku poniżej 30 lat.
W przypadku osób z niemieckim obywatelstwem udział
osób poniżej 30 roku życia wynosi 37,4% i jest tym samym
wyższy niż u obywateli polskich z odsetkiem na poziomie
32,8%. Jednakże osoby z niemieckim obywatelstwem dużo
częściej klasyfikują się w grupie wiekowej powyżej 55 roku
życia, ich udział procentowy wynosi 27,1%. Z kolei wśród
Polaków udział procentowy tej grupy to jedynie 12,3%.

Różnice w grupach wiekowych mają swoje odbicie także
w przypadku płci. Spośród mężczyzn polskiego pochodzenia 40,2% jest w wieku poniżej 30 lat, u kobiet odsetek ten
wynosi tylko 32,8%. W grupie wiekowej pomiędzy 30 a 55 lat
udział procentowy kobiet wynosi 42,4% i jest dużo wyższy
niż u mężczyzn (37,3%).
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Integracja osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Wśród osób polskiego pochodzenia 41,3% przybyło w latach 1950–1989, 34,1% po 1990 roku, a 24,5% urodziło się
w Niemczech i należy tym samym do drugiego pokolenia.
Więcej niż trzy czwarte (77,0%) osób polskiego pochodzenia
posiada niemieckie obywatelstwo, dla porównania jedynie
23,0%, czyli mniej niż jedna czwarta, posiada obywatelstwo
polskie. Kobiety częściej posiadają polskie obywatelstwo
(25,0%) niż mężczyźni (20,9%).
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Szkoły ogólnokształcące

Osoby polskiego pochodzenia rzadziej nie posiadają wykształcenia ogólnego (3,9%) w porównaniu ze środowiskiem
migracyjnym (13,7%), z kolei częściej mają świadectwo
ukończenia szkoły głównej (36,8%) niż osoby ze środowiska
migracyjnego (33,3%). Zdecydowanie częściej świadectwo
maturalne uzyskują osoby polskiego pochodzenia (37,8%)
niż osoby ze środowiska migracyjnego (31,5%). Struktu-

ra wykształcenia osób polskiego pochodzenia nie różni
się znacząco w porównaniu do całej populacji. W obydwu
przypadkach liczba uzyskanych świadectw maturalnych
osiąga podobny wynik. Jednakże w porównaniu do całej
populacji uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły głównej
jest częściej spotykane u osób polskiego pochodzenia niż
świadectwo maturalne.
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Integracja osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Uderzające jest to, że połowa (49,9%) urodzonych w Niemczech osób polskiego pochodzenia posiada świadectwo maturalne. Liczba tych, którzy uzyskali świadectwo ukończenia
szkoły ogólnokształcącej, jest ze względu na młodą strukturę
wiekową, bardzo niska. W grupach według okresu przybycia
do Niemiec dają się zauważyć jedynie drobne różnice.

Kobiety polskiego pochodzenia uzyskują znacznie częściej
(43,5%) świadectwo maturalne niż mężczyźni, których odsetek wynosi 31,7%. Ci z kolei częściej kończą szkołę główną
(41,6%) niż kobiety (32,4%).
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W roku szkolnym 2014/15 do szkół (wszystkich rodzajów)
w Nadrenii Płn.-Westfalii uczęszczało 13 115 polskich
obywateli. Polscy uczniowie to druga po tureckich (68 927)
największa grupa obcokrajowców w szkołach, wyprzedzają
oni tym samym uczniów pochodzących z Włoch (12 045).
Najczęściej wybieranym przez polskich uczniów rodzajem
szkoły średniej była szkoła główna (Hauptschule) z 2129
uczniami, następnie szkoła realna (Realschule) z 1323
uczniami, szkoła zintegrowana (Gesamtschule) z 1248
uczniami oraz gimnazjum z 1059 uczniami. W roku szkolnym
2014 1062 polskich uczniów ukończyło naukę w szkole. Najczęściej uzyskiwanym świadectwem ukończenia (wszystkie
rodzaje szkół) było świadectwo ukończenia szkoły średniej
(38,5%), następnie świadectwo ukończenia szkoły głównej (27,1%), świadectwo maturalne (13,3%) oraz matura
zawodowa (10,4%). 10,7% polskich uczniów nie uzyskało
świadectwa ukończenia szkoły głównej. Dla porównania:
W roku szkolnym 2014 8,1% wszystkich zagranicznych absolwentów opuściło szkołę główną bez dyplomu ukończenia,
natomiast 14,7% uzyskało świadectwo maturalne.1

Zob. Ministerstwo Oświaty Nadrenii Płn.-Westfalii 2015: Szkolnictwo w Nadrenii Płn.-Westfalii w ocenie ilościowej 2014/15, Przegląd statystyczny nr 388.
1

Szkoły zawodowe

22,5% osób polskiego pochodzenia nie posiada dyplomu
ukończenia wykształcenia zawodowego. Jest to wynik dużo
poniżej wartości odnotowanej dla całej ludności ze środowiska migracyjnego (43,5%) oraz lekko powyżej do wyniku
całej populacji (20,4%). Więcej niż połowa osób polskiego
pochodzenia (56,7%) posiada wykształcenie zawodowe,
w przypadku środowiska migracyjnego łącznie odsetek ten
wynosi 38,6%. Wykształcenie na szczeblu tercjowym, tj. dyplom ukończenia uczelni wyższej, uczelni wyższej zawodowej lub dyplom dokształcającej szkoły zawodowej, posiada
20,8% osób polskiego pochodzenia, w przypadku ludności
ze środowiska migracyjnego udział procentowy utrzymuje
się na niższym poziomie, tj. 17,9%. Na tle całej populacji
odsetek ten jest wyższy i wynosi 26,2%.

12

Integracja osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Największy udział w uzyskaniu wykształcenia na szczeblu
tercjowym wykazują osoby polskiego pochodzenia przybyłe
w latach 1950–1989 (22,1%). Ponadprzeciętnie niski odsetek osób bez wykształcenia zawodowego cechuje obywateli
polskich (31,5%) oraz przybyłych po 1989 roku (28,1%).

Odsetek kobiet polskiego pochodzenia bez wykształcenia
zawodowego wynosi 25,7%, u mężczyzn z kolei jest to
19,0%. Kobiety rzadziej posiadają wykształcenie zawodowe
(53,0%) niż mężczyźni (60,7%).
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Aktywność zawodowa

Integracja osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Wskaźnik zatrudnienia (udział aktywnych zawodowo w społeczeństwie, w wieku od 15 do 65 lat) wśród osób polskiego pochodzenia wynosi 70,6% i jest znacznie wyższy niż
w przypadku środowiska migracyjnego łącznie z odsetkiem
wynoszącym 60,4%. Tym samym utrzymuje się na podobnym poziomie co wartość dla całej populacji (70,5%).
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Najwyższy wskaźnik zatrudnienia na poziomie 80,6% wykazują osoby polskiego pochodzenia przybyłe do Niemiec
w latach 1950–1989, podczas gdy wśród imigrantów po roku
1989 odsetek aktywnych zawodowo wynosi 68,9%, co oznacza wynik lekko poniżej średniej. Udział czynnych zawodowo

osób polskiego pochodzenia z niemieckim obywatelstwem
utrzymuje się na poziomie 72,9% i jest wyższy niż w przypadku osób z obywatelstwem polskim (64,5%). Odsetek
kobiet aktywnych zawodowo wynosi 65,4%, co wskazuje, że
są one radziej czynne zawodowo niż mężczyźni (76,0%).

16

Integracja osób pochodzenia polskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia (udział bezrobotnych w stosunku do
aktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 65 lat) osób polskiego pochodzenia wynosi 6,9% i jest tym samym niższy od
wyniku ludności ze środowiska migracyjnego kształtującym
się na poziomie 9,5%, jest on jednak wyższy niż w przypadku całego społeczeństwa (5,7%).
W przypadku osób polskiego pochodzenia przybyłych
w latach 1950–1989 wskaźnik bezrobocia utrzymuje się na
bardzo niskim poziomie 4,4%, natomiast wśród imigrantów

po roku 1989 jest on wyższy i wynosi 9,8%. Występują
ponadto istotne różnice pod względem obywatelstwa. Wśród
osób z niemieckim obywatelstwem wskaźnik bezrobocia wynosi 4,6% i jest wyraźnie niższy niż w przypadku obywateli
polskich (13,3%). Odsetek bezrobotnych kobiet polskiego
pochodzenia wynosi 7,7% i jest wyższy niż wśród mężczyzn
(6,2%).
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Status zatrudnienia

W porównaniu do środowiska migracyjnego osoby polskiego
pochodzenia rzadziej wykonują zawody związane z pracą
fizyczną (38,5%) i częściej znajdują zatrudnienie jako pracownicy umysłowi (51,0%). Dzięki przeciętnie wyższemu poziomowi wykształcenia wśród osób polskiego pochodzenia
można by oczekiwać korzystniejszej sytuacji, zwłaszcza że
osoby ze środowiska migracyjnego nieproporcjonalnie częściej wykonują zawody związane z pracą fizyczną, ponieważ
w całej populacji jedynie 23,1% wykonuje tego typu zajęcia.
Jako pracownicy umysłowi przeważają przybyli do Niemiec
w latach 1950–1989 (56,1%), rzadziej w przypadku imigrantów po 1990 roku (43,4%). Podobne różnice można dostrzec
również w stosunku do obywatelstwa: osoby z polskim obywatelstwem rzadziej wykonują prace umysłowe (39,9%) niż
osoby polskiego pochodzenia z obywatelstwem niemieckim
(54,7%).

Działalność gospodarczą prowadzi 9,4% osób polskiego pochodzenia, jest to tym samym podobny wynik jak w przypadku środowiska migracyjnego (9,2%). Również tutaj dostrzec
można znaczne różnice w zależności od okresu przybycia
do Niemiec. Spośród imigrantów z lat 1950–1989 jedynie
6,8% prowadzi własną działalność, podczas gdy u osób
przybyłych po 1990 roku i później odnotowuje się wzrost na
poziomie 13,3%. Różnice w odniesieniu do obywatelstwa są
jeszcze wyraźniejsze: Spośród osób polskiego pochodzenia
posiadających obywatelstwo niemieckiego jedynie 6,1%
prowadzi własną działalność, z kolei w przypadku obywateli
polskich odsetek ten jest o wiele wyższy i wynosi 19,4%.
Odsetek kobiet polskiego pochodzenia wykonujących prace
umysłowe wynosi 67,0% i jest zdecydowanie wyższy niż
u mężczyzn (36,8%). Udział kobiet w zawodach związanych
z pracą fizyczną jest odpowiednio niższy i wynosi 26,2%
w porównaniu do mężczyzn, wśród których prawie połowa
(49,4%) wykonuje taki rodzaj prac.
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Zakres aktywności
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Odsetek osób polskiego pochodzenia pracujących na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 68,6%
i utrzymuje się na podobnym do ludności ze środowiska migracyjnego poziomie (69,0%), co stanowi nieco niższą wartość w porównaniu do całej populacji (71,9%). Wśród osób
przybyłych w latach 1950–1989 praca w pełnym wymiarze
czasu pracy jest zjawiskiem częściej występującym (70,8%)
niż w przypadku imigrantów po 1990 roku (65,9%). Osoby
polskiego pochodzenia posiadające niemieckie obywatelstwo częściej podejmują pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy (70,3%) niż obywatele polscy (62,7%).

Pracę w niepełnym wymiarze godzin podejmuje 19,0% czynnych zawodowo osób polskiego pochodzenia, jest to tym
samym więcej niż w przypadku osób ze środowiska migracyjnego (16,9%). Tzw. zatrudnienie w niewielkim wymiarze
czasu pracy (geringfügige Beschäftigung) podejmuje tylko
12,4% osób polskiego pochodzenia, w przypadku osób ze
środowiska migracyjnego odsetek ten wynosi 14,1%, częściej jednak niż w całej populacji (9,9%). Zatrudnienie w niewielkim wymiarze czasu pracy jest chętniej podejmowane
przez osoby przybyłe po 1989 roku (15,5%) oraz obywateli
polskich (17,9%) niż przez imigrantów z lat 1950–1989
(8,8%) oraz Niemców polskiego pochodzenia (10,8%).
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Podczas gdy 90,4% mężczyzn polskiego pochodzenia
pracuje na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
u kobiet odsetek ten wynosi jedynie 45,9%. Wśród kobiet
polskiego pochodzenia 34,6% pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, a 19,5% wybiera zatrudnienie w niewielkim
wymiarze czasu pracy (geringfügige Beschäftigung).
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Główne źródło utrzymania

Osoby polskiego pochodzenia w wieku powyżej 15 lat czerpią
źródło utrzymania z aktywności zawodowej (55,7%) o wiele
częściej niż dzieje się to w przypadku ludności ze środowiska
migracyjnego (46,3%) oraz całej populacji (48,0%). W przypadku osób przybyłych w latach 1950–1989 jest to częstym
zjawiskiem, utrzymującym się na poziomie 59,7%.
Zasiłki z budżetu państwa rzadziej są kierowane na rzecz
osób polskiego pochodzenia (10,2%) w porównaniu z ludnością ze środowiska migracyjnego (15,5%), jednak jest

to wynik wyższy niż w przypadku całej populacji (8,2%).
Wśród obywateli polskich odsetek ten wynosi 17,9% i jest
tym samym wyższy niż w przypadku osób ze środowiska
migracyjnego. Wśród osób przybyłych do Niemiec w latach
1950–1989 wartość ta wynosi jedynie 7,2%.
Finansowanie przez członków rodziny, tj. głównie przez
współmałżonka, ew. rodziców, odgrywa mniej istotną rolę
w przypadku osób polskiego pochodzenia (20,3%) niż w przypadku osób ze środowiska migracyjnego (25,1%), jednak
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w porównaniu do całej populacji (18,5%) widoczna jest tu
większa rola krewnych. Szczególnie wśród przybyłych w latach 1950–1989 jedynie 9,7% korzystało z pomocy bliskich,
natomiast w przypadku obywateli polskich odsetek ten jest
dużo wyższy i wynosi 23,2%.

Udział kobiet polskiego pochodzenia finansujących swoje
źródło utrzymania z aktywności zawodowej (46,9%) jest dużo
niższy niż u mężczyzn (65,3%). Natomiast utrzymanie przez
krewnych odgrywa o wiele ważniejszą rolę dla kobiet (28,1%)
niż dla mężczyzn (11,8%).
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Lepiej nadająca się do porównań wysokość wynagrodzenia
brutto nie jest niestety dostępna w ankiecie Mikrozensus.
Z tego względu użyto kwot netto. Należy jednak uwzględnić
różnice w porównaniu dochodów wynikające – szczególnie
pomiędzy kobietami a mężczyznami – z odmiennych klas podatkowych w związku z podziałem dochodów pod względem
podatkowym na oboje małżonków (tzw. Ehegattensplitting),
pobieranych zasiłków rodzinnych lub kwot wolnych od podatku. Uwzględnia się ponadto jedynie osoby uzyskujące dochód
w przeważającej części w ramach działalności zarobkowej.
Przeciętny dochód netto w przypadku osób polskiego pocho-

dzenia wynosi 1653 EUR i jest nieco niższy od przeciętnego
wynagrodzenia osób ze środowiska migracyjnego, wynoszącego 1679 EUR. Tym samym jest on poniżej średniej całej
populacji, która kształtuje się na poziomie 2019 EUR. Wśród
osób przybyłych w latach 1950–1989 średni dochód netto wynosi 1873 EUR i jest dużo wyższy niż w przypadku imigrantów
przybyłych po 1989 roku z wynikiem 1445 EUR.
Uderzająca jest dysproporcja między zarobkami kobiet a mężczyzn polskiego pochodzenia. Kobiety osiągają przeciętny
dochód w wysokości 1325 EUR, natomiast u mężczyzn jest to
1911 EUR.
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Podsumowanie

W porównaniu do ludności ze środowiska imigracyjnego zauważalna jest korzystniejsza struktura edukacyjna
i jakościowa osób polskiego pochodzenia. Częściej kończą
szkoły ogólnokształcące i zdobywają wykształcenie zawodowe. Uzyskują również częściej świadectwo maturalne lub
dyplomy związane z dokształcaniem ogólnym lub zawodowym na szczeblu tercjowym. Ponadto wskaźnik zatrudnienia
jest w ich przypadku dużo wyższy niż u osób ze środowiska
migracyjnego. Zasiłki z budżetu państwa jako główne źródło
utrzymania mają mniejsze znaczenie dla osób polskiego
pochodzenia niż dla osób ze środowiska migracyjnego.
Przeciętny dochód netto osoby polskiego pochodzenia jest
niższy od dochodu osoby ze środowiska migracyjnego.
Uwzględniając różnice w wykształceniu oraz kwalifikacjach
zawodowych, taki wynik nie był oczekiwany.
Dokonując podziału osób polskiego pochodzenia według
okresu ich przybycia do Niemiec, widać istotne różnice.
We wszystkich wskaźnikach dotyczących edukacji i rynku
pracy, kształtuje się wyraźnie korzystniejszy wizerunek osób
przybyłych w latach 1950–1989 niż ma to miejsce w przypadku imigrantów po roku 1990. Mimo to należy stwierdzić,
że również w odniesieniu do imigrantów przybyłych po roku
1990 w prawie wszystkich wskaźnikach odnoszą oni lepsze
wyniki niż osoby ze środowiska migracyjnego. Jednakże ich
przeciętny dochód netto jest niższy niż w przypadku osób ze
środowiska migracyjnego.
Kobiety wykazują niższą aktywność zawodową mimo korzystniejszych wyników w strukturze edukacyjnej. Ponadto
wybierają one częściej niż mężczyźni pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy lub zatrudnienie w niewielkim wymiarze czasu pracy (geringfügige Beschäftigung) w zawodach
niezwiązanych z pracą fizyczną.
Dotychczasowe informacje pozwalają wnioskować, że
proces integracji polskich imigrantów, szczególnie osób
przybyłych po 1990 roku, jest mocno zaawansowany. Polscy
imigranci to grupa dobrze zintegrowana, oferująca wysoki
poziom wykształcenia.

Słowniczek

Bezrobotny
W statystykach niemieckiego Urzędu Pracy (Bundesagentur
für Arbeit) jako bezrobotni klasyfikowane są osoby, które
• tymczasowo nie są związane żadnym stosunkiem pracy
lub też wykonują zajęcie w wymiarze mniejszym niż 15
godzin tygodniowo,
• szukają zajęcia podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo,
• odpowiadają na zapytania kierowane przez Urząd Pracy
i agencje pracy, tym samym są gotowe i zdolne do podjęcia pracy,
• mieszkają na terenie Niemiec,
• mają więcej niż 15 lat i nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego,
• osobiście zgłosiły się w Urzędzie Pracy lub agencji pracy
jako bezrobotni.
Wskaźnik bezrobocia
Udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne w stosunku
do wszystkich pracowników w sektorze cywilnym (bezrobotni oraz zatrudnieni w niewielkim wymiarze czasu pracy
podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu, urzędnicy
państwowi, nie wliczając żołnierzy). Liczba osób zatrudnionych wyliczana jest na podstawie ich miejsca zamieszkania.
Dane w skali rocznej.
Wskaźnik naturalizacji
Liczba osób, którym przyznano obywatelstwo do liczby 100
obcokrajowców według centralnego rejestru obcokrajowców,
mierzona na koniec poprzedniego roku przed nadaniem
obywatelstwa.
Bezrobotni – koncepcja MOP
Według koncepcji siły roboczej (ang. Labour Force Concept)
wypracowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy
(koncepcja MOP) jako bezrobotni klasyfikują się osoby
w wieku od 15 do 75 lat, zatrudnione w tygodniu referencyjnym mniej niż jedną godzinę tygodniowo, niepracujące
na własny rachunek, w ciągu ostatnich czterech tygodni
aktywnie poszukujące zatrudnienia, tj. mogące podjąć pracę
w ciągu dwóch tygodni. Rejestracja w Urzędzie Pracy nie
jest konieczna. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne,
podejmujące tymczasowo zatrudnienie w niewielkim wymiarze czasu pracy (geringfügige Beschäftigung), zaliczają się
według koncepcji MOP do osób pracujących.

25

Wskaźnik bezrobocia
Liczba bezrobotnych w wieku od 15 do 65 lat na każde 100
aktywnych zawodowo osób (pracujący oraz bezrobotni)
w danej populacji.
Pracujący – koncepcja MOP
Według koncepcji siły roboczej (Labour Force Concept) wypracowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy (koncepcja MOP) jako pracujący uznawane są wszystkie osoby
w wieku od 15 lat wzwyż, które w tygodniu referencyjnym
pracują co najmniej jedną godzinę, otrzymując w zamian
wynagrodzenie lub osoby prowadzące własną działalność
lub pracujące jako wspierający członkowie rodziny lub osoby
odbywające kształcenie zawodowe. Nieistotne jest to, czy
wykonywana działalność odbywa się w sposób ciągły, czy
dorywczo. Z definicji działalności zarobkowej wypracowanej
przez MOP wynika, że jako czynne zawodowo uznawane są
osoby podejmujące zatrudnienie w niewielkim wymiarze czasu pracy (geringfügige Beschäftigung) w rozumieniu przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego oraz żołnierze
(przedtem także odbywający służbę wojskową oraz cywilną).
Osoby pozostające w formalnym stosunku pracy, zawieszonym ze względu na urlop wychowawczy lub okolicznościowy,
również zaliczają się do aktywnych zawodowo.
Wskaźnik zatrudnienia
Liczba czynnych zawodowo w wieku od 15 do 65 lat na 100
osób w danej populacji.
Środowisko migracyjne
Zgodnie z prawem integracyjnym (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Nadrenii Płn.-Westfalii jako osoby ze środowiska
migracyjnego uważane są:
1. Osoby, które nie są Niemcami w myśl art. 116 ust. 1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej lub
2. Osoby urodzone poza dzisiejszym terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz przybyłe do Niemiec po 1.1.1950 lub
3. Osoby, których przynajmniej jeden rodzic spełnia kryteria
nr 2.
Mikrozensus
Mikrozensus („mały spis ludności”) to największe badanie
obejmujące gospodarstwa domowe w ramach statystyk
urzędowych. Rocznie ankietowanych zostaje jedynie 1%
wszystkich osób w prywatnych gospodarstwach domowych lub obiektach zbiorowego zakwaterowania. Ponieważ
badanie Mikrozensus obejmuje nakaz udzielenia informacji,
dostarcza ono wiarygodnych danych na temat danej grupy,
które trudno uzyskać w innych ankietach. Mikrozensus
dostarcza dane statystyczne o strukturze społecznej według
podziału regionalnego i zawodowego. Ponadto udostępnia

informacje o sytuacji społecznej i ekonomicznej populacji,
w szczególności o działalności zarobkowej, poszukiwaniu
pracy, kształceniu i rozwoju, warunkach mieszkaniowych
oraz stanie zdrowia. Obecnie Mikrozensus bazuje na wynikach badań z roku 2011 wzwyż, w latach wcześniejszych
podstawą dla rachunku szacunkowego były wyniki badań
statystycznych z 1987 roku.
Dochód netto
Wysokość całkowitego dochodu netto na jedną osobę ustalana jest na podstawie samoklasyfikacji ankietowanego do
danej klasy podatkowej. Na miesięczny dochód netto składa
się suma wszystkich rodzajów dochodów (bez podatków
oraz składek na ubezpieczenie). Najważniejsze rodzaje
dochodów to: Pensja, dochody z prowadzonej działalności
gospodarczej, renta, emerytura, zasiłki z budżetu państwa,
w tym świadczenia z tytułu opłat za nocleg i ogrzewanie,
dochody z wynajmu i dzierżawy, zasiłek rodzinny, zasiłek
mieszkaniowy.
Zagłębie Ruhry
Członkami Regionalnego Związku Zagłębia Ruhry są miasta
na prawach powiatu Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, Hagen,
Hamm, Herne oraz powiaty Wesel, Recklinghausen, Ennepe-Ruhr i Unna.
SGB II
Z dniem 1.1.2005 weszła w życie Druga Księga Kodeksu
Prawa Socjalnego (SGB II – tzw. prawo zasiłku Hartz IV).
Zawarte w Drugiej Księdze Kodeksu Prawa Socjalnego
podstawowe zabezpieczenie dla szukających pracy zastępuje wcześniej obowiązujący zasiłek dla bezrobotnych oraz
świadczenia socjalne dla czynnych zawodowo. Aktywne
zawodowo osoby mające prawo do pobierania świadczeń
otrzymują zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II (ALG
II), osoby nieaktywne zawodowo z prawem do pobierania
świadczeń mieszkające z odbiorcami ALG II otrzymują zasiłek socjalny.
Zgodnie z § 7 SBG II jako osoby aktywne zawodowo z prawem do pobierania świadczeń uważa się tych, którzy
• ukończyli 15 rok życia i nie przekroczyli wieku emerytalnego według § 7a SGB II,
• są aktywni zawodowo, tj. spełniają ogólne wymagania rynku pracy i mogą pracować przez co najmniej trzy godziny
dziennie,
• wymagają pomocy, tj. których dochody i posiadany
majątek nie są wystarczające, aby zapewnić odpowiedni
poziom egzystencji oraz
• których głównym miejscem pobytu są Niemcy.
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Odsetek SGB II
Udział czynnych zawodowo pobierających świadczenie gwarantowane przez SGB II w wieku od 15 do 65 na każde 100
osób w danej grupie społeczeństwa.
Ukończenie edukacji na szczeblu tercjowym
Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły zawodowej, wyższej
szkoły zawodowej, uczelni wyższej oraz dyplomu dokształcającej szkoły zawodowej.
Główne źródło utrzymania
Źródło, z którego środków w znaczącej mierze finansowane
jest utrzymanie. W przypadku kilku źródeł utrzymania (np.
działalność zarobkowa, dochody czerpane z wynajmu lub
odsetki) uwzględniane jest najważniejsze z nich. W badaniu Mikrozensus informacje te są ustalane na podstawie
samoklasyfikacji ankietowanego.
Różnice w sumach wynikają z zaokrąglania wartości jednostkowych.
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