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ABSTRACT 
The article aims to discuss the impact of the migration of men on the quality of life of 

their family: the satisfaction with family ties, the economic situation of the family and the 
quality of partnership/marriage from the perspective of long-term migrant men. The paper is 
also intended to highlight the situation of families of Polish emigrants and the problems they 
face due to long-term separation. The quality of family life, in the context of labour migration 
is a fairly broad subject, so in this article it is narrowed down and is based solely on the 
opinions of men of a certain variable. All the subjects are men in long-term relationships, 
who are employed as electricians in Switzerland. The issue of migration of men abroad is 
often judged in two ways: on the one hand, it highlights the positive aspects of people taking 
the opportunity to participate in the culture of another country and to improve the financial 
situation of the family, often threatened by unemployment and its consequences. On the other 
hand, it concerns the negative impact of the separation of family members and its effect on its 
stability and happiness. It is difficult to determine clearly which of these positions should be 
adopted, because every trip is a different story and different people are the heroes. 
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STRESZCZENIE 

Artykuł ma na celu omówienie wpływu migracji zarobkowej mężczyzn na jakość ich 
życia rodzinnego: zadowolenia z więzi rodzinnych, sytuacji ekonomicznej rodziny oraz 
jakości stosunków partnerskich/małżeńskich między mężczyzną a kobietą z perspektywy 
mężczyzn długotrwale migrujących poza granice kraju. Artykuł ma również na celu 
naświetlenie sytuacji rodzin polskich emigrantów oraz problemów z jakimi muszą się oni 
zmagać ze względu na długotrwałe przebywanie poza rodziną. Jakość życia rodzinnego 
rozpatrywana w kontekście migracji zarobkowej jest dość szerokim zagadnieniem, dlatego ze 
względu na konieczność zawężenia problematyki artykułu sprowadzono ją do kilku 
szczególnie ważnych pod względem badawczym płaszczyzn i oparto się jedynie na opiniach 
mężczyzn o określonej zmiennej: wszystkie osoby badane są mężczyznami pozostającymi w 
długotrwałym związku partnerskim lub małżeńskim, mężami zatrudnionymi w zawodzie 
elektryk na terenie Szwajcarii. Zagadnienie migracji mężczyzn za granicę w literaturze 
przedmiotu przestawiane jest często w dwojaki sposób: z jednej strony podkreśla się jej 
pozytywne aspekty ze względu na możliwość uczestniczenia osób wyjeżdżających w kulturze 
innego kraju czy poprawę sytuacji finansowej rodziny zagrożonej obecnie bezrobociem i jego 
skutkami. Z drugiej zaś strony mówi się o negatywnym wpływie rozłąki członków rodziny na 
jej funkcjonowanie ze względu na jej trwałość i poczucie szczęścia rodzinnego jej członków. 
Trudno jest rozstrzygnąć jednoznacznie, które z tych stanowisk należałoby przyjąć, ponieważ 
za każdym wyjazdem stoi inna historia i różni ludzie są jej bohaterami. 
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