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WIELOKULTUROWOŚĆ WARSZAWY –
RÓŻNORODNE GRUPY CUDZOZIEMCÓW

• Migranci długoterminowi, mieszkający w Warszawie na stałe, przebywający 

w Polsce zarówno w związku z celami ekonomicznymi, jak i rodzinnymi.

• Migranci krótkoterminowi - w tym studenci, pracownicy firm zagranicznych 

przyjeżdżający na kontrakty terminowe oraz migranci ekonomiczni

przebywający na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy czy dokumentów 

wizowych (osoby z państw trzecich) oraz rejestrujący swój pobyt (obywatele 

UE).



WIELOKULTUROWOŚĆ WARSZAWY

• Osoby, które nabyły polskie obywatelstwo - formalnie nie są już cudzoziemcami, 

ale często zachowują wiele elementów tradycji i kultury pochodzenia.

• Inne osoby o korzeniach migracyjnych – np. dzieci małżeństw 

dwunarodowościowych, czy kolejne pokolenia migrantów urodzone w Polsce, bądź 

osoby posiadające polskie obywatelstwo, ale urodzone i wychowane za granicą.

• Turyści oraz osoby przebywające na podstawie wiz wydanych w polskich 

placówkach konsularnych (wszystkich wiz ok. 1,5 mln rocznie).



TRUDNOŚCI METODOLOGICZNE 
I WIARYGODNOŚĆ DANYCH STATYSTYCZNYCH

Brak pełnych i jednoznacznych danych statystycznych:

• Migranci (szczególnie przybywający w celach ekonomicznych) są grupą bardzo 

mobilną, często przemieszczającą się i zmieniającą miejsce pobytu.

• Istniejące dane zbierane są z wykorzystaniem różnych metodologii i oparte często 

na zróżnicowanych definicjach i kategoryzacjach. Niepełny, a niekiedy również 

rozłączny charakter różnych klasyfikacji powoduje, że część osób nie jest ujmowana 

w poszczególnych statystykach, inne są ujmowane błędnie, a jeszcze inne 

pojawiają się w statystykach wielokrotnie.

• Dane są często niepełne, ponieważ część osób z różnych względów nie jest objęta 

istniejącymi rejestrami, poza tym dane administracyjne nie obejmują osób 

o nieuregulowanym statusie. 



ILU CUDZOZIEMCÓW MIESZKA 
W WARSZAWIE?

• W końcu 2015 roku na terenie Warszawy zameldowanych było w sumie 

21794 cudzoziemców, co stanowi prawie 1,3% liczby wszystkich meldunków

(zdecydowana większość na pobyt czasowy), przy czym cudzoziemcy 

posiadali łącznie 142 różne obywatelstwa. 

• W końcu 2015 roku w ZUS (ubezpieczenie zdrowotne) zarejestrowanych było 

ponad 26,5 tys. cudzoziemców mieszkających lub zameldowanych na terenie 

Warszawy, co stanowi 2,25% ogółu osób fizycznych zgłoszonych do 

ubezpieczenia w Warszawie.



ILU CUDZOZIEMCÓW MIESZKA 
W WARSZAWIE?

• Na podstawie analizy istniejących statystyk, można przypuszczać, że w 
Warszawie mieszka ok. 60% cudzoziemców, którzy przebywają na 
Mazowszu. 

• W dużym przybliżeniu można szacować, że ok. 20-25% cudzoziemców w 
Polsce mieszka w Warszawie. 

• Biorąc pod uwagę liczbę ważnych kart pobytu w 2015 roku oznaczałoby to, 
że w Warszawie mieszka ponad 40 tys. cudzoziemców (a nawet ponad 45 
tys.), przy czym dane te nie uwzględniają osób przebywających na podstawie 
wiz wydanych przez ambasady polskie za granicą.



ILU CUDZOZIEMCÓW MIESZKA 
W WARSZAWIE?

• Cudzoziemcy ujmowani w rejestrach administracyjnych stanowią zatem ok. 

1,5 – 2,5% populacji miasta.

• Badacze i eksperci szacują, że faktyczna liczba cudzoziemców może być dwa 

razy większa, czyli ok. 60-80 tys., co oznaczałoby około 3,5-5% populacji 

miasta.



ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW 
W WARSZAWIE

• Z danych Urzędu m.st. Warszawy na rok 2015 wynika, że cudzoziemcy byli 

zdecydowanie najliczniej zameldowani w dzielnicy Mokotów. 

• Jednocześnie, jeśli spojrzeć na proporcje zameldowanych cudzoziemców, 

w stosunku do liczby wszystkich meldunków w poszczególnych dzielnicach, 

to największe zróżnicowanie kulturowe występuje w dzielnicy Wilanów. 

• Najliczniej zameldowane grupy cudzoziemców na terenie Warszawy to 

przede wszystkim osoby zza wschodniej granicy Polski oraz Wietnamczycy.



Opracowane na podstawie danych meldunkowych Urzędu m.st. Warszawy, 

stan na dzień 31.12.2015



Opracowane na podstawie danych meldunkowych Urzędu m.st. Warszawy, 

stan na dzień 31.12.2015







• Faktyczna liczba Ukraińców jest prawdopodobnie dużo wyższa (biorąc pod uwagę 
m.in. dane dotyczące zezwoleń na pracę, oświadczeń o zamiarze powierzenia 
pracy, czy dokumentów wizowych)

• W ubezpieczeniu zdrowotnym w ZUS w roku 2015 było zarejestrowanych ponad 
9000 Ukraińców zamieszkałych na terenie Warszawy. 

Opracowane na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez ZUS, stan na dzień 31.12.2015
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TENDENCJE PRZESTRZENNE

• W danych meldunkowych można zaobserwować spadek m.in. liczby 

Wietnamczyków, obywateli Indii czy Turcji zamieszkałych w Warszawie (w 

ostatnich dwóch latach). Można przypuszczać, że coraz więcej osób 

przeprowadza się na teren metropolii warszawskiej – do okolicznych gmin 

(Raszyn, Nadarzyn, Lesznowola, Piaseczno).

• W przypadku Warszawy nie możemy mówić o istnieniu wyraźnych enklaw 

migranckich. Można wskazać miejsca relatywnej koncentracji miejsc 

zamieszkania cudzoziemców, trzeba jednak podkreślić, że są to najczęściej 

miejsca wielokulturowe – tzn. osiedla czy rejony w których rezydują różne 

grupy migrantów. Tendencje do koncentracji przestrzennej są najbardziej 

widoczne w przypadku migrantów z Wietnamu i Chin. 



MAPA OBECNOŚCI – RÓŻNORODNE DANE

• Małżeństwa zawarte przez cudzoziemców w Warszawie oraz małżeństwa 

zawarte przez cudzoziemców z obywatelami polskimi

• Dzieci cudzoziemców urodzone w Warszawie

• Uczniowie cudzoziemcy w warszawskich szkołach

• Szkoły międzynarodowe i wielokulturowe w Warszawie

• Studenci zagraniczni na warszawskich uczelniach wyższych

• Miejsca modlitwy, kultu religijnego i ośrodki kultury



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


