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Wpływ migracji zarobkowej na trwałość rodziny 

 
S t r e s z c z e n i e 

 
Autorzy w artykule analizują wpływ migracji zarobkowej na trwałość rodziny na Litwie. 

Wyrażenie „migracja” oznacza wyjazd do innego kraju z zamiarem pozostania w nim na stałe 
lub nie krócej niż 12 miesięcy. Międzynarodowa Organizacja Migracji podaje, że w 2014 r. 
na Litwie 36,6 tys. osób zadeklarowało wyjazd z kraju, natomiast w 2015 r. – 38 tys. osób. 
Ludzie migrują ze względów ekonomicznych, braku zabezpieczenia społecznego, braku 
zaufania do państwa, poniżających postaw pracodawców względem pracowników oraz 
lepszych możliwości pracy za granicą.  
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The Influence of Labour Migration on the Stability of Family 
 

S u m m a r y 
 

The Authors in the article analyze the influence of labour migration on the stability of 
family in Lithuania. The word “emigration” means the departure to another country with an 
intention to reside in it permanently or no shorter than 12 months. The International 
Organization for Migration notes that in Lithuania 36.6 thousand people declared their 
departure in 2014 and 38 thousand people in 2015. People emigrate due to economic reasons, 
lack of social security, no trust in the state, demeaning attitude of employers toward 
employees and better work opportunities abroad.  
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