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Wprowadzenie 

W roku akademickim 2003/2004 na Uniwersytecie Warszawskim podj�ło kształcenie 
Studium Podyplomowe „Migracje Mi�dzynarodowe”. Na zako�czenie pierwszej edycji tego 
studium jego słuchacze wzi�li udział w dyskusji panelowej na temat polityki migracyjnej 
Polski. Poni�ej zostały zamieszczone rozszerzone wersje wybranych wyst�pie� w tej 
dyskusji. Poprzedza je tekst Krystyny Iglickiej, wykładowczyni studium „Migracje 
Mi�dzynarodowe”, pomy�lany jako tło i wprowadzenie do zaprezentowanych w tym 
zeszycie tekstów. 

 
* 
 

Krystyna Iglicka 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a migracje. 

 
Migracje nale�� do tych zjawisk społecznych, które stosunkowo szybko reaguj� na 

zmiany warunków politycznych i ekonomicznych. Wła�nie dlatego przepływy osób w tym 
równie� oczywi�cie pracowników (siły roboczej) maj� fundamentalne znaczenie dla 
funkcjonowania rynków pracy w okresach reform własno�ciowych, transformacji 
społeczno-ekonomicznych czy te� zmian geopolitycznych. Obecne rozszerzenie UE jest 
najwi�ksz� zmian� geopolityczn� i ekonomiczn�, jakiej do�wiadczyła Europa po blisko 
sze��dziesi�cioletnim okresie, którego podstawowe wymiary zostały ustanowionym przez 
układy z Jałty i Poczdamu.   

Zwi�zek migracji z rynkiem pracy ma charakter dwustronny. Oznacza to, �e:  
• z jednej strony, przemieszczenia przestrzenne ludno�ci mog� mie� modyfikuj�cy 

wpływ na sytuacj� na rynku pracy;  
• z drugiej za�, �e okre�lona sytuacja na rynku pracy mo�e stymulowa� 

poszczególne strumienie migracyjne. 
Swoboda przemieszczania si� osób w Unii Europejskiej jest jedn� z fundamentalnych 

wolno�ci gwarantowanych prawem wspólnotowym. Pracownicy s� za� jedn� z kategorii 
osób uprawnionych w �wietle prawa wspólnotowego do swobody migracji. Co prawda Unia 
wprowadziła ograniczenia w tej swobodzie dla pracowników z Polski i jako ogóln� zasad� 
przyj�ła podział siedmioletniego okresu przej�ciowego na trzy podokresy: 2+3+2, to jednak 
trzy spo�ród 15 nale��cych do niej przed 1 maja 2004 r. krajów (Irlandia, Szwecja i Wielka 
Brytania) od razu zrezygnowały z tego instrumentu, a ponadto nale�y si� spodziewa�, i� 
wi�kszo�� krajów UE (z wyj�tkiem najprawdopodobniej tylko Niemiec i Austrii) otworzy 
swoje rynki pracy ju� po dwuletnim okresie przej�ciowym. Nie b�dzie to jednak otwarcie 
pełne, tak jak si� to wydaje niektórym obserwatorom procesu akcesji. Ograniczy si� ono do 
zawodów i kategorii osób najbardziej potrzebnych dla rynków europejskich. Ma to zwi�zek 
z pewn� zmian� akcentów w podej�ciu do migracji. W obecnej chwili nie mówi si� ju� na 
przykład tak du�o, jak w niedawnej jeszcze przeszło�ci, o wspólnej migracyjnej polityce 
Unii Europejskiej, a raczej o wspólnym zarz�dzaniu migracj� (migration management).  

Rozwa�aj�c wpływ wł�czenia Polski w struktury Unii Europejskiej i integracji z ni� na 
polski rynek pracy, rozwa�y� nale�y: 

• sytuacj� demograficzn� i czynniki zmian na rynkach pracy krajów starej UE; 
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• sytuacj� demograficzn� i czynniki zmian na rynkach pracy w Polsce,  
a wi�c zarówno popytow� jak i poda�ow� stron� przepływów siły roboczej. 
 

* 
 

Według ostatnich prognoz demograficznych, w roku 2040 liczba mieszka�ców w krajach 
UE (według stanu sprzed 1 maja 2004 r.) spadnie z 344 milionów (na pocz�tku lat 1990.) do 
304 milionów. Dla UE oznaczałoby to wi�c drastyczny spadek liczebno�ci populacji. 
Zarazem bardzo powa�nie zwi�kszy si� liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Zakładaj�c, 
�e rozwój technologiczny nie przyczyni si� w sposób zasadniczy do zmniejszenia 
zapotrzebowania na sił� robocz� oraz, �e nie nast�pi radykalne zwi�kszenie liczby 
pracuj�cych kobiet, liczba osób w wieku produkcyjnym, która w roku 1990 wynosiła 155 
milionów, w roku 2040 mo�e wynie�� tylko 118 milionów.   

Jakie wi�c w tej sytuacji s� mo�liwe rozwi�zania polityczne  w UE?  
Jednym z nich wydaje si� by� polityka społeczna prowadz�ca do wzrostu aktywno�ci 

zawodowej. Tego rodzaju polityka musi wzi�� pod uwag� ró�norakie przyczyny, które bez 
jej podj�cia prowadz� do niskich współczynników aktywno�ci zawodowej, i to nie tylko 
w�ród najstarszych roczników, ale te� w�ród najmłodszych, jak równie� kobiet.   

Na przykład ni�sze lub malej�ce współczynniki aktywno�ci zawodowej mog� by� 
obserwowane w�ród młodych kohort z powodu wydłu�onego czasu po�wi�conego na 
zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia, wysokiej stopy bezrobocia lub 
odwlekania decyzji z wej�ciem na rynek pracy z powodu stagnacji ekonomicznej przy 
jednoczesnym popieraniu takiej decyzji przez „generacj� rodziców”, która osi�gn�ła  na tyle 
dobr� sytuacj� ekonomiczn�, �e jest w stanie zaakceptowa� i wspomóc odwlekanie przez 
dzieci momentu wej�cia na rynek pracy. 

Próba przedłu�ania wieku emerytalnego mo�e ograniczone by� przez sam rodzaj pracy. 
Niektóre zawody wymagaj� sprawno�ci fizycznej jak i umysłowej, która zazwyczaj obni�a 
si� wraz z wiekiem. Równie� obserwowana jest niech�� społeczna (brak akceptacji 
społecznej) wobec hasła „active aging” (aktywne starzenie si�), która to niech�� nie 
koniecznie wi��e si� z wszechobecnym kultem młodo�ci, natomiast cz�sto wynika z 
konkurencji mi�dzy generacj� młodych a generacj� starych.  

Wzrost aktywno�ci zawodowej kobiet był celem wielu ju� polityk próbuj�cych 
rozwi�za� problem nierówno�ci płac ze wzgl�du na płe� jak równie� segregacj� rynków 
pracy ze wzgl�du na płe�. W wielu krajach kontynentu (zwłaszcza północnych) obserwuje 
si� ju� wyra�ny wzrost aktywno�ci zawodowej kobiet – jednak�e jest to cz�sto tylko wzrost 
„part-time” (zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy). Rozszerzanie si� zjawiska 
zatrudnienia kobiet „full-time” jest znacznie mniejsze. Najnowsze badania wskazuj� 
dodatkowo, �e wzrost zatrudnienia kobiet part-time nie jest kwestia �wiadomego wyboru, 
ale odzwierciedla niedostatki w systemie opieki nad dzie�mi. 

Innym rozwi�zaniem mogłaby by� polityka prorodzinna. Nie jest to jednak łatwy cel dla 
polityków. Wzrost współczynników płodno�ci daje widoczny efekt z punktu widzenia 
rynków pracy po dopiero około dwudziestu latach. Implementacja takiej polityki 
wymagałaby równie� gł�bokich zmian kulturowych, zmian postaw i warto�ci, zwłaszcza 
tych zwi�zanych z równo�ci� płci, które na dobre zakorzeniły si� ju� w społecze�stwie 
europejskim.    

Z tego płynie wniosek, �e nie wypracowano do tej pory rozwi�za� przynosz�cych efekt 
w krótkim okresie. 

Wreszcie, mo�na posłu�y� si� polityk� migracyjn�. Du�o w ostatnich debatach było 
sceptycznych opinii, �e tak zwana „replacement migration” (migracja zast�pcza), nie jest 
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rozwi�zaniem dla demograficznych problemów Europy w długim okresie, gdy� imigranci 
równie� starzej� si�, s� w�ród nich tak�e kobiety, a ponadto z chwil� zakorzenienia si� w 
społecze�stwie przyjmuj�cym bardzo szybko przejmuj� jego zwyczaje kulturowe i system 
warto�ci, co mi�dzy innymi oznacza spadek płodno�ci w�ród grup imigranckich. Jednak�e 
w ostatnich dyskusjach przewa�aj� głosy, �e jest to najlepsze rozwi�zanie krótkoterminowe 
i �e �wiadoma selekcja cudzoziemskiej siły roboczej mo�e mie� długoterminowy 
pozytywny efekt na rynki pracy. Chodzi tu o selekcj� ze wzgl�du na kwalifikacje jak 
równie� jak równie� ze wzgl�du na ich brak. Przeciwnicy migracji zast�pczej cz�sto 
bowiem zapominali o tym, i� bez wzgl�du na to jak wysoki mo�e by� poziom bezrobocia  w 
danym kraju,  istnieje zjawisko tak zwanego „social labeling” (społecznego napi�tnowania), 
które oznacza wyst�powanie pewnych prac, które s� postrzegane jako gorsze, i których nie 
chce podejmowa� lokalna siła robocza, czyli ostatecznie oznacza potrzeb� zatrudniania do 
nich imigrantów. W ostatnich dyskusjach europejskich mówi si�, �e lepiej aby ci imigranci 
nie pracowali nielegalnie, gdy� rosn�ca szara strefa mo�e w długim okresie zaostrza� 
konflikty i napi�cie społeczne. Z tych dyskusji mo�na wysnu� wniosek, �e umiej�tne 
zarz�dzanie migracj� siły roboczej wydaje si� w obecnej chwili najlepszym rozwi�zaniem 
krótkookresowym dla starzej�cej si� i pozbawionej dzieci Europy. 

W okresie do 2020 prognozowane zapotrzebowanie na dodatkowych imigrantów 
kształtowa� si� b�dzie na poziomie 500 000 osób rocznie. Pocz�wszy od roku 2020, popyt 
ten mo�e gwałtownie si� zwi�kszy�, gdy� do tego momentu, nawet w takich pa�stwach jak 
Francja i Wielka Brytania, dojdzie do zmniejszenia si� oraz zestarzenia populacji osób w 
wieku produkcyjnym. Poprzez kontrolowany proces imigracji, maj�cy na celu zmniejszenie 
luki demograficznej, udział osób w wieku poni�ej 65 lat w całej populacji mo�e utrzyma� 
si� na niemal�e stałym poziomie. W wyniku takiego napływu imigrantów, udział osób 
młodych w ogólnej liczbie mieszka�ców obni�y si� w stopniu umiarkowanym, za� 
obci��enie, jakie wi��e si� z opiek� nad osobami w podeszłym wieku, rozło�y si� bardziej 
równomiernie pomi�dzy liczniejszych, młodych członków społecze�stwa. Trzeba przy tym 
pami�ta�, �e legalni migranci oprócz tego, �e maj� udział w tworzeniu PKB, to równie� 
płac� podatki i składki na ubezpieczenia społeczne (np. szacunki z tego wła�nie tytułu w 
pierwszym półroczu po rozszerzeniu UE osi�gn�ły w Wielkiej Brytanii 20 mln funtów).    

Drugim wa�nym czynnikiem ze strony popytowej b�dzie sytuacja na rynkach pracy w 
krajach Unii, a zwłaszcza poziom bezrobocia, jak równie� stan koniunktury 
makroekonomicznej, szczególnie w Niemczech. 

Kraje Unii, po okresie osi�gni�cia wysokiego bezrobocia na pocz�tku lat 90. XX w., 
„uelastyczniły” swoje rynki pracy, co skutkuje trwałym obni�eniem bezrobocia, nawet w 
sytuacji słabej koniunktury makroekonomicznej. Warte podkre�lenia s� przypadki Hiszpanii 
i Irlandii. Pierwsz� tendencj� obserwowan� w tej dziedzinie jest wyra�ne, cho� stosunkowo 
niewielkie obni�anie si� �redniej stopy bezrobocia w 15 krajach Unii Europejskiej, 
poczynaj�c od roku 1997. W latach 1997-2001 �rednia stopa bezrobocia obliczona dla 15 
krajów Unii obni�yła si� o około dwa punkty procentowe i wyniosła nieco powy�ej o�miu 
procent.  Drug� prawidłowo�ci� jest stosunkowo du�e zró�nicowanie wielko�ci stopy 
bezrobocia mi�dzy tymi krajami. W roku 1999 stopa bezrobocia w Luksemburgu wynosiła 
2,7 procent, a w Hiszpanii 17,3 procent. Daje si� ponadto zauwa�y� na ogół wy�sze stopy 
bezrobocia w krajach wi�kszych (Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy) i ni�sze stopy w 
krajach mniejszych (Luksemburg, Dania, Portugalia). W krajach Unii le��cych najbli�ej 
Polski (Niemcy, Dania, Holandia, Austria, Szwecja) i b�d�cych po��danym (potencjalnym) 
celem migracji zarobkowych obywateli polskich �rednia stopa bezrobocia jest ni�sza ni� 
�rednio w Unii.  
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* 
 

Nie ulega w�tpliwo�ci, �e Europa Zachodnia potrzebuje imigrantów. Wynika to przede 
wszystkim z sytuacji demograficznej charakteryzuj�cej si� niskim przyrostem naturalnym i 
starzeniem si� społecze�stwa zachodnio-europejskiego, jak i z czynników 
makrostrukturalnych. Legalni emigranci zarobkowi z Polski s�  wi�c przede wszystkim 
rozwi�zaniem pewnych kłopotów a nie problemem. Nale�y równie� pami�ta�, i� kraje Unii 
Europejskiej (zwłaszcza te, które nie zdecydowały si� na otwarcie swoich rynków pracy) 
b�d�  najprawdopodobniej do�wiadcza� strumieni migracji nielegalnych z Polski na 
obecnym poziomie, ze wzgl�du na, z jednej strony, charakter pracy wykonywanej przez 
tych migrantów (głównie sprz�tanie, opieka nad osobami starszymi i obło�nie chorymi oraz 
prace budowlane i rolnicze) i, z drugiej strony, imperatyw utrzymywania kosztów pracy na 
niskim poziomie. Działa tu tylko i wył�cznie mechanizm ssania rynków pracy UE 
niezdolnych do wykreowania dostatecznej poda�y w�ród rodzimej siły roboczej, która 
byłaby gotowa do obj�cia pewnych stanowisk pracy. Mechanizm taki istniał „zawsze” i w 
gruncie rzeczy ułatwia on pionow� mobilno�� siły roboczej, wpływaj�c na elastyczno�� 
czynnika pracy na lokalnych rynkach.   

W �wietle dotychczasowych uwag, polityka pa�stwa polskiego powinna d��y� do jak 
najszybszego zapewnienia Polakom mo�liwo�ci legalnej pracy w krajach UE, co ł�czy si� 
nie tylko ze swoboda przepływu ale równie� z ochron� socjaln�.  

Ekspert z Polski powinien jednak stara� si� zrozumie� argumenty niemieckie. A były one 
pokrótce nast�puj�ce. Niemcy do 1973 roku masowo werbowały pracowników z ró�nych 
cz��ci �wiata. Gdy w tym kraju doliczono si� milionowego imigranta uczyniono z tego małe 
�wi�to narodowe. Podobnie było z symbolicznym obcokrajowcem o numerze 
dwumilionowym. Jednak�e przekroczenie 3-ego zostało przeoczone a gdy przybył czwarty 
milion znaczna cz���  społecze�stwa zachowywała si� ju� bardzo nieprzyja�nie. 
Zaprzestanie programu guest workers nie oznaczało ko�ca aktywnej polityki 
proimigracyjnej. Prowadzono j� jedynie bardziej selektywnie, kieruj�c si� na „etnicznych 
Niemców” (Aussiedler). Wreszcie, w konsekwencji poprzednich werbunków, Niemcy 
do�wiadczyły gwałtownego napływu migrantów na zasadzie ‘ł�czenia rodzin’ a ostatnio 
tak�e – napływu uchod�ców. Wzrost obcych przy braku polityki integracyjnej i 
niemo�no�ci stania si� przez wieloletnich imigrantów i ich dzieci obywatelami niemieckimi 
(pełnoprawnymi członkami społeczno�ci) wywołał niebywały wzrost nastrojów 
ksenofobicznych. Nie nale�y lekecwa�y� tego czynnika. Gdy w roku 2001 jeden z liderów 
CDU Północnej Nadrenii-Westfalli (Jürgen Rüttgers)  posłu�ył si� sloganem Kinder statt 
Inder,  trafił celnie w nastroje du�ej cz��ci społecze�stwa. 

Otwarcie rynków pracy to dla wszystkich krajów przede wszystkim decyzja polityczna. 
Ka�dy polityk liczy si� ze swoim elektoratem. Jak ju� wspomniałam, ekspert z Polski 
powinien wprawdzie rozumie� argumenty niemieckie, jednak�e akceptacja i zrozumienie 
powinny stwarza� szanse dialogu (równorz�dnego) lub polemiki zwłaszcza teraz, gdy s� ju� 
pierwsze dane i analizy w krajach, które otworzyły swoje rynki pracy.  

W Europie 	rodkowej i Wschodniej, od lat 60. a� po �rodek lat 80. ubiegłego stulecia nie 
zaszły �adne istotniejsze zmiany w zachowaniach demograficznych. Do widocznego spadku 
liczby urodze� oraz do zmian w procesach zakładania rodzin i starzenia si� społecze�stw, 
czyli zmian ludno�ciowych obserwowanych w Europie Zachodniej ju� od połowy lat 60., 
doszło w tym regionie dopiero w drugiej połowie lat 80., a w niektórych krajach nawet 
pó�niej. Wszystkie scenariusze demograficzne w nieunikniony sposób prowadz� do spadku 
liczby populacji w nowych pa�stwach członkowskich oraz przyspieszenia po roku 2005 
demograficznego starzenia si�.  
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Liczba ludno�ci Polski w wieku produkcyjnym, tj. ludno�ci w wieku 15-64 lata wzro�nie 
do 2020 roku o około 960 tysi�cy. Jednak�e wzrost ten spowodowany b�dzie przez wzrost 
starszych roczników, tj. ludno�ci w wieku 45 lat i wi�cej (o przeszło 1,4 miliona). Liczba 
ludno�ci w grupie wieku 15-44 lata (obejmuj�ca tych, którzy maj� najwi�ksz� szans� na 
rynkach pracy) spadnie do 2020 r. o około 570 tysi�cy. Tak wi�c czynnik demograficzny 
nie b�dzie w �adnej mierze czynnikiem sprzyjaj�cym emigracji.      

 
* 
 

W okresie pierwszego półrocza po rozszerzeniu, jak dowodz� wyniki pierwszych bada� 
zagranicznych (rz�d polski nie zamawia takich bada�) i odpowiednie szacunki, rozmiary 
migracji do pracy do krajów Unii Europejskiej były mniejsze ni� oczekiwała tego opinia 
publiczna krajów Unii oraz wi�kszo�� ocen powstaj�cych w ró�nych o�rodkach z terenu 
UE. Nie ma podstaw, by s�dzi�, �e ta tendencja si� zmieni w najbli�szej przyszło�ci. 
Wydaje si�, �e zjawisko migracji do Unii w du�ej mierze b�dzie miało charakter 
krótkookresowy, szczególnie w pierwszym okresie po integracji.  

Na podstawie dokonanych w przeszło�ci przegl�dów bada� polskich i 
mi�dzynarodowych, mo�na przyj��, �e w perspektywie 30-letniej, przy braku ogranicze� 
migracyjnych, mo�emy mie� do czynienia ze stratami migracyjnymi Polski rz�du 20-33 
tysi�ce �redniorocznie. Straty te b�d� nierównomiernie rozło�one w czasie. Po zniesieniu 
ogranicze� wyst�pi tak zwany garb migracyjny (migration hump), czyli skumulowanie 
odpływu, wynikaj�ce z odło�onego w przeszło�ci popytu migracyjnego – tak� sytuacje 
obserwowano ju� przy rozszerzeniu UE o kraje południowe i po zjednoczeniu Niemiec.  
Zwi�kszona fala migracji mo�e (ale nie musi) oznacza�, i� straty migracyjne w pierwszych 
dwóch, trzech latach po rozszerzeniu mog� (moim zdaniem) osi�gn�� poziom około 40 
tysi�cy �redniorocznie. Nale�y przy tym pami�ta�, i� utrzymanie barier migracyjnych nie 
zlikwiduje, a jedynie przesunie w czasie wyst�pienie fali migracyjnej. 

W przypadku odpływu z Polski, w okresie pocz�tkowym po rozszerzeniu nale�y si� w 
szczególno�ci spodziewa� wysokiego udziału osób o niskich kwalifikacjach i co za tym 
idzie niskim poziomie wykształcenia, które spełnia� b�d� minimalne kryteria (np. 
znajomo�� j�zyka kraju przyjmuj�cego) i zaspakaja� lokalne zapotrzebowanie na 
niskowykwalifikowan� sił� robocz�. 

Nie spełniły si� jak do tej pory czarne scenariusze zwi�zane z turystyk� socjaln� z 
nowych do starych krajów UE. Władze Wielkiej Brytanii okre�laj� liczb� wniosków o 
zasiłki jako „niezwykle nisk�”. W okresie pi�ciu miesi�cy po 1 maja 2004 r. wnioski o 
pomoc socjaln� zwi�zan� z niskimi zarobkami zło�yło poni�ej 1 procenta pracowników 
nowych pa�stw członkowskich, z czego do otrzymania kwalifikowało si� 16 osób. Z innych 
rodzajów wsparcia: 51 osób uzyskało kredyt podatkowy, 14 osób otrzymało czasowe 
mieszkanie komunalne, za� 104 osoby dostały zasiłek dla bezdomnych.  

Bezrobotni w Polsce s� na ogół niemobilni, wyposa�eni w marny kapitał ludzki i raczej 
niezdolni do  podj�cia decyzji o przygodzie �ycia, jak� jest migracja.  A to ich wielko�� i 
ich potencjalna migracja, a tak�e turystyka socjalna tak przera�ała mieszka�ców starej Unii. 

Odpływ osób o wysokich kwalifikacjach, jaki jeszcze do niedawna wydawał si� 
problematyczny (patrz przypadek specjalistów komputerowców z Polski do Niemiec w 
2001 roku – kiedy to rz�d RFN zakładał napływ około 10 000 osób, a przyjechało 87 
specjalistów), teraz stanowi, moim zdaniem, du�� niewiadom�, któr� rz�d polski powinien 
zacz�� powa�nie bra� pod uwag�. Wydaje si�, �e niepewno�� co do skali tego odpływu jest 
uzale�niona głównie od strony popytowej. Niemal wszystkie kraje starej Unii potrzebuj� 
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anestezjologów, psychiatrów, okulistów, lekarzy rodzinnych, ortopedów, geriatrów, 
radiologów i piel�gniarek. 

Od maja do pa�dziernika 2004 r. izby lekarskie wydały prawie 1000 za�wiadcze� o 
równowa�no�ci kwalifikacji lekarzy polskich z wymaganymi w UE – upowa�niaj�cych do 
podj�cia tam pracy. Kryje si� za tym powa�ne zagro�enie dla polskiego rynku pracy; pod 
wzgl�dem liczby lekarzy praktykuj�cych na 100 tys. mieszka�ców zajmujemy jedno z 
ostatnich miejsc w Europie (224), wyprzedzamy pod tym wzgl�dem jedynie Rumuni� i 
Albani�. Podobna sytuacja jest z liczba piel�gniarek przypadaj�cych na 100 tys. łó�ek, a do 
tego liczba szkół piel�gniarskich zmniejszyła si� z około 130 przed czterema laty do  ponad 
70. W roku 2004 uko�czyło je 1500 osób, tj. 10 razy mniej ni� przed 10 laty.  

Unijna dyrektywa ograniczyła czas pracy personelu medycznego do maksimum 48 
godzin w tygodniu. Ten fakt w poł�czeniu ze starzeniem si� społecze�stwa (po 60 roku 
�ycia zapotrzebowanie na usługi medyczne wzrasta czterokrotnie) powoduje, �e wkrótce 
Europa Zachodnia potrzebowa� b�dzie dodatkowo 60-100 tys. lekarzy. W samych 
Niemczech tylko – 15-27 tys.      

Udział migrantów zarobkowych o �rednim poziomie wykształcenia b�dzie si� 
powi�kszał w okresie pó�niejszym, kiedy to po zniesieniu ogranicze� w swobodnym 
przepływie osób zjawisko migracji zarobkowych zmieni si� najprawdopodobniej 
strukturalnie i obejmie swoim zasi�giem osoby czuj�ce si� zbyt niepewnie w okresie 
pocz�tkowym (�redni poziom wykształcenia, brak dobrej znajomo�ci j�zyka) do 
poszukiwa� legalnej pracy na rynkach UE, a które nie chciały (nie były tak zdesperowane)  
podejmowa� pracy nielegalnej. 

Bezrobocie jest powa�nym czynnikiem, które wpływa� mo�e na prognozowany odpływ 
z Polski. Stosunkowo niewielka mobilno�� siły roboczej w Polsce wynika zarówno z 
działania czynników kulturowych, jak i mało elastycznego rynku mieszkaniowego. Zamiana 
mieszkania na inne zwi�zana jest z wysokimi kosztami, zniech�caj�cymi ludno�� do 
przemieszczania si� w poszukiwaniu pracy w ogóle lub lepszej pracy. Dotyczy to w 
szczególno�ci osób o dochodach �rednich i ni�szych ni� �rednie. Struktura kwalifikacji 
dostosowuje si� do struktury popytu na prac�, odbywa si� to jednak stosunkowo powoli i 
dotyczy głównie osób o wy�szych kwalifikacjach i osób wykonuj�cych nowo powstaj�ce 
zawody.  

Powodem odmiennej tendencji zmian rozmiarów bezrobocia w Polsce i krajach Unii jest 
przede wszystkim inne podej�cie do polityki rynku pracy. Kraje Unii, po okresie osi�gni�cia 
wysokiego bezrobocia na pocz�tku lat 90. „uelastyczniły” swoje rynki pracy, co skutkuje 
trwałym obni�eniem bezrobocia. Polska najwyra�niej przechodzi drog� podobn� do drogi 
przebytej przez kraje starej Unii, tyle, �e jest dopiero na jej pocz�tku.  

* 
Nale�y pami�ta� równie� o tym, i� od pocz�tku lat 90. Polska stała si� atrakcyjnym 

krajem dla wysoko wykwalifikowanej siły roboczej z krajów UE i Ameryki Północnej. 
Napływ ten najprawdopodobniej b�dzie si� powi�kszał wraz z nast�puj�c� po rozszerzeniu 
UE liberalizacj� handlu, inwestycjami zagranicznymi bezpo�rednimi oraz zwi�kszonymi 
transferami przepływów towarów, usług i informacji, i dotyczy� b�dzie głównie wysoko-
wykwalifikowanej migracji menad�erskiej.  

W skali mi�dzynarodowej obserwuje si�, i� w przeciwie�stwie do słabo 
wykwalifikowanej siły roboczej, pracownicy dobrze wyposa�eni w kapitał ludzki wykazuj� 
skłonno�� do migrowania w �lad za przepływem kapitału, zwłaszcza gdy jego skutkiem s� 
inwestycje bezpo�rednie. W zwi�zku z tym mo�liwe s� nie tylko przepływy we wszystkich 
kierunkach geograficznych, ale nawet cz�sto z uwagi na wy�sze wynagrodzenie kapitału w 
krajach o relatywnie niskim poziomie płac, odpływ siły roboczej z centrum na peryferie jest 
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bardziej prawdopodobny ni� w przeciwnym kierunku. Obserwujemy to w obecnej chwili 
ju� w przypadku Niemiec, gdzie jednym ze skutków zamkni�cia rynków pracy dla Polaków 
jest ucieczka firm niemieckich do Polski w poszukiwaniu ta�szej siły roboczej i lepszego 
wynagrodzenia kapitału. 

W obecnej chwili niemo�liwe jest podanie wiarygodnych szacunków dotycz�cych 
napływu siły roboczej z krajów UE do Polski. Mo�na jedynie na podstawie istniej�cych 
obecnie trendów dotycz�cych zarówno przepływów siły roboczej na osi Zachód – Wschód 
(systematycznie rosn�cych) jak i obserwowanych tendencji w zagranicznych inwestycjach 
zagranicznych w Polsce s�dzi�, i� strumie� napływu powinien by� około 2-3-krotnie 
wy�szy  od obserwowanego obecnie.  

Nie powinno si� równie� zapomnie� o niezwykle istotnym jako�ciowo z punktu widzenia 
rynków pracy zjawisku migracji powrotnych Polaków. W okresie 12 lat transformacji 
oficjalna liczba tych, którzy powrócili si�ga, według GUS, około 85 tysi�cy. Nale�y jednak 
pami�ta�, i� wiele osób wyemigrowało z Polski w latach 70. i 80., zatrzymuj�c w kraju 
mieszkanie i adres stałego zameldowania, nie było ich wi�c wówczas w oficjalnych 
statystykach emigrantów; równie� teraz nie s� oni do uchwycenia przez oficjalne rejestry 
imigracji. Narodowy Spis Powszechny z 20 maja 2002 r. wykazał, i� na terenie Polski 
mieszka przeszło 700 tys. osób z podwójnym obywatelstwem. Spora cz��� spo�ród nich to 
migranci powrotni. Badania dowodz�, i� w latach 90. powroty nie były udziałem tylko tych, 
którym si� nie udało, ale równie� tych, którzy odnie�li sukces (w postaci kapitału 
finansowego, ludzkiego i społecznego).  

 
* 
 

Ze wzgl�du na istniej�ce dysproporcje w poziomie �ycia ludno�ci w Polsce i krajach 
byłego ZSRR kluczowym problemem dla rynków pracy w Polsce b�dzie, moim zdaniem, w 
najbli�szych latach presja migracyjna zwłaszcza z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Nale�y tu 
rozwa�y� zarówno plusy jak i minusy zwi�zane z przepływami siły roboczej i 
wahadłowymi ruchami handlowymi wpływaj�cymi na lokalne rynki obserwowanymi w 
Polsce od pocz�tku lat 1990.  

Negatywny wpływ na sytuacj� na polskim rynku pracy (a szczególnie jego wybranych 
segmentach) miało w niezwykle  krótkim okresie odci�cie go od znacz�cego napływu 
czasowych emigrantów zarobkowych ze Wschodu, co nast�piło w wyniku wprowadzenia 
wiz dla obywateli pa�stw spoza UE, zwłaszcza Ukrainy. Popyt na ich prace w Polsce był 
jednak tak silny, �e szybko (bo ju� w drugim kwartale roku 2004) przekroczenia granicy 
przez naszych wschodnich s�siadów osi�gn�ły poziom obserwowany przed wprowadzeniem 
ruchu wizowego (znów, niestety, trzeba zwróci� uwag� na brak bada� tego zjawiska).   

W nowych krajach członkowskich UE od pocz�tku lat 90. wykształcił si� 
dwusegmentowy rynek pracy, podobny do istniej�cego od kilkudziesi�ciu lat w krajach 
starej Unii. Obok podstawowego rynku pracy powstał tak zwany drugorzedny rynek pracy, 
w którym zatrudnieni s�, cz�sto nielegalnie, imigranci z krajów w których poziom 
wynagrodze� jest ni�szy, np. z pa�stw WNP. W tym segmencie mimo wysokiego 
bezrobocia nie chc� pracowa� obywatele Polacy.  Według szacunków Ministerstwa 
Gospodarki i Pracy, rokrocznie w Polsce pracuje od 150 000- 500 000 nielegalnych 
imigrantów, głównie z krajów WNP. Zatrudniani s�, podobnie jak nielegalni pracownicy z  
Polski w UE, głównie w budownictwie, ogrodnictwie i pracach domowych. Mo�na 
przypuszcza�, i� ju� wkrótce dynamicznie rozwijaj�ce si� rolnictwo potrzebowa� ich b�dzie 
jeszcze wi�cej. Pojawia si� w zwi�zku z tym problem (je�li nie pilna potrzeba) 
zalegalizowania zatrudnienia migrantów ze Wschodu; przecie� pozostaj�c w  szarej strefie, 
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np. nie płac� podatków. Nale�y zastanowi� si�, dlaczego nikt w Polsce nie mówi o 
�wiadomym zarz�dzaniu migracj�?  Dlaczego koszt zatrudnienia cudzoziemca jest tak 
du�y? A z drugiej strony, dlaczego nikt nie d��y do zredukowania mo�liwych strat 
wynikaj�cych np. z emigracji lekarzy, których koszt kształcenia jest niezwykle wysoki 
(około 200 tys. zł)?  Czy�by�my byli a� tak bogatym pa�stwem? 

Po rozszerzeniu UE wyra�nie zmniejszyła si� liczba osób utrzymuj�cych si� z handlu 
przygranicznego. W zwi�zku z tym uszczelnienie granic przyczyniło si� do podwy�szenia 
stóp bezrobocia w rejonach nadgranicznych, a w dalszej perspektywie doprowadzi� mo�e 
do pauperyzacji du�ej cz��ci mieszka�ców społeczno�ci lokalnych pogranicza wschodniego 
(znów zwró�my uwag� na brak kompleksowych, zamawianych bada� – nie ekspertyz).  

W długim okresie nale�y si� jednak�e spodziewa�, i� uporz�dkowanie granic b�dzie 
sprzyjało rozwojowi zorganizowanej, uj�tej w ramy kontraktów, rejestrowanej wymiany 
handlowej a wi�c wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy lokalnych rynków pracy. W 
wyniku uszczelnienia granic, odblokuj� si� równie�  przej�cia graniczne, co wzmocni 
autentyczny ruch turystyczny – wpłynie wi�c na rozwój bazy turystycznej (motele, hotele, 
restauracje) nastawionej na innego klienta. 

Imigracja w rejonach przygranicznych, w �wietle bada� jako�ciowych, nie zagra�a 
interesom mieszka�ców pogranicza wschodniego. Niskie płace i prace, których si� 
podejmuj� imigranci ze Wschodu nie s� akceptowane przez tamtejszych bezrobotnych, 
chyba �e na zasadzie dodatku do zasiłku. Oprócz nisko wykwalifikowanych imigrantów, 
przybyszami s� ludzie wykształceni, np. przedstawiciele wolnych zawodów lub nauczyciele 
j�zyków obcych, którzy bez problemu (do tej pory) otrzymywali od władz lokalnych 
pozwolenia na prac�, gdy� ich kwalifikacje i zawody były potrzebne regionowi. 
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Rozdział 1 

Joanna �urawska 

1. Mi�dzynarodowe  i  regionalne  procesy  migracyjne  jako przesłanka  polityki 
migracyjnej 

Artykuł  stanowi prób� charakterystyki wybranych zagadnie� odnosz�cych si� do 
polityki migracyjnej z uwzgl�dnieniem jej regionalnych uwarunkowa�. Powstał on na 
podstawie opracowania Województwo Opolskie. Sytuacja społeczno – gospodarcza w 2003 
roku. Priorytety polityki migracyjnej i jej regionalne uwarunkowania. Wst�pne 
zagadnienia1. Omówiono w nim podstawowe kwestie, jakie nale�y mie� na uwadze, 
formułuj�c tezy o kierunkach działa� mieszcz�cych si� w ramach polityki migracyjnej,  
tak�e na poziomie regionalnym. Kierunki te uwzgl�dnia� musz� aktualne uwarunkowania 
zwi�zane z procesami migracji.  

Polska od wielu lat jest krajem o ujemnym saldzie migracji zagranicznych. 
Dominuj�cym motywem migracji, zarówno wyjazdów na stałe, jak i okresowych, były i 
wci�� pozostaj�  wzgl�dy społeczno-ekonomiczne, takie jak poprawa warunków �ycia czy 
poszukiwanie atrakcyjniejszej pracy. Polska charakteryzuje si� du�ym zró�nicowaniem 
wewn�trznym je�eli chodzi o obszary najbardziej intensywnych napływów i odpływów 
ludno�ci.  Województwo opolskie w sposób szczególny wi��e si� z procesem 
przemieszcze� ludno�ci. Co najmniej od lat 70. jest to jedna z głównych stref migracji 
zewn�trznych w Polsce.2 Skala migracji i jej kierunki, a tak�e trwało�� tego procesu 
powoduj�, �e jest to region, gdzie skutki i konsekwencje migracji s� najbardziej odczuwalne 
gospodarczo i społecznie. 

W artykule zdefiniowano podstawowe poj�cia zwi�zane z polityk� migracyjn�. Podj�to 
prób� charakterystyki współczesnych procesów migracyjnych, m. in. w �wietle danych 
spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2002 roku. W zarysie scharakteryzowano  
wybrane czynniki mog�ce warunkowa� procesy migracyjne, a tak�e dokonano przegl�du 
prognoz w zakresie kształtowania si� skali i kierunków przyszłych strumieni migracyjnych. 

1. 1 Historyczno-polityczne, gospodarcze i regionalne uwarunkowania migracji 

„W historii Polski zawsze miały przewag� procesy emigracji nad procesami imigracji. 
Wychod�stwo z Polski miało przyczyny przede wszystkim polityczne (ucieczka przed 
represjami zaborców i okupantów), ale tak�e ekonomiczne. Szczególnie w drugiej połowie 
XIX wieku i na pocz�tku XX wieku silne było wychod�stwo „za chlebem”. Migracje 
zarobkowe niejednokrotnie przekształcały si� w pobyty trwałe, głównie w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. W�ród krajów europejskich dominuj�cym kierunkiem emigracji 
zarobkowej Polaków były Niemcy”3. Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski na 
przestrzeni minionych 50 lat miała niew�tpliwy wpływ na mobilno�� emigracyjn� ludno�ci. 
W całym okresie powojennym wyemigrowało z Polski na stałe ponad 3791 tys. osób.4 Z 

                                                 
1 Wyd. Urz�d Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2004 r. 
2  K. Heffner, B. Solga, Praca w RFN i migracje polsko-niemieckie, a rozwój regionalny �l�ska Opolskiego, 
Stowarzyszenie Instytut 	l�ski, PIN-Instytut 	l�ski w Opolu, Opole 1999, s. 24. 
3 S. Golinowska, E. Marek, A. Rajkiewicz, Procesy migracyjne w Polsce w latach 1990-1995 [w:] S. 
Golinowska (red.) Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, 
Instytut Pracy  i  Spraw Socjalnych,  Warszawa 1998, zeszyt 16, s. 190. 
4 J. Sta�czak,  Rozwój emigracji zagranicznych z Polski. Emigracja na stałe  [w:] Migracje zagraniczne 
ludno�ci w Polsce w latach 1988-1997, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 1998, s. 33. 
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danych Mikrospisu przeprowadzonego w 1995 roku wynika, �e poza Polsk� pozostawało 
900 tys. osób (zameldowanych przy tym na pobyt stały w Polsce), w tym 115 tys. dzieci 
(poni�ej 15 lat).5  W 2002 roku takich osób zarejestrowano ponad 700 tys.  

Polska, jako kraj emigracji, podobnie jak pozostałe kraje Europy 	rodkowo-Wschodniej 
- nie ma do�wiadczenia ze spontaniczn� imigracj�. Imigracja zarobkowa pojawiła si� w 
krajach transformacji. Jest to imigracja ze Wschodu: z krajów najbli�szego s�siedztwa oraz 
Wietnamu i Chin. Skala tej imigracji nie jest du�a, ale tempo napływu do�� dynamiczne. 
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, w trybie legalnym, jest zjawiskiem stosunkowo 
nowym. Jego skala w wymiarze statystycznym jest niewielka, jednak znaczenie 
obcokrajowców w systemie ekonomicznym jest zasadniczo wi�ksze ni� wskazywałaby na 
to statystyka.  

 Na migracyjnej mapie Polski szczególn� rol� odgrywa województwo opolskie. Od wielu 
lat notuje si� tu ujemne saldo migracji na pobyt stały wynosz�ce obecnie6 4235 osób. 
Ujemne saldo migracji wewn�trznych i zagranicznych na pobyt stały w przeliczeniu na 
1000 ludno�ci, które wynosi minus 4,0 promile przy �redniej krajowej równej minus 0,4 
promila, stawia region na pierwszym miejscu w kraju7. Porównuj�c liczb� emigrantów 
przebywaj�cych czasowo za granic� spisanych w 2002 roku8 w stosunku do liczby 
mieszka�ców ogółem województwo opolskie zajmuje pierwsz� lokat� w kraju, tj. na 1000 
mieszka�ców przypada 99,8 osób przebywaj�cych za granic�. Nast�pne miejsca zajmuj� 
województwa: podlaskie (45,5 osób) i podkarpackie (36,7).  

Region pozostaje atrakcyjny tak�e dla obcokrajowców. Co prawda faktyczna  liczba 
cudzoziemców, przebywaj�cych na terenie opolskiego jest niewielka9, ale w zestawieniu z 
małym potencjałem demograficznym regionu stanowi istotn� statystycznie warto��. 
Wska�nik cudzoziemców na 100 tys. ludno�ci, wyliczony na podstawie najnowszych 
danych spisowych,  wynosi w województwie opolskim 303,8 (dla kraju 106,4) i jest 
najwy�szy w Polsce. Drugie miejsce zajmuje województwo mazowieckie – 156,0, a 
nast�pnie �l�skie – 145,7. Najmniej cudzoziemców na 100 tys. ludno�ci faktycznie 
zamieszkałej odnotowuje si�  w województwie wielkopolskim – 49,3. Z danych wynika, �e 
województwo opolskie, pomimo znacznej skali emigracji, mo�e pozostawa� atrakcyjne 
tak�e dla potencjalnych imigrantów.  

1.2 Podstawowe poj�cia i definicje 

Zmiany stałego miejsca zamieszkania i miejsca czasowego pobytu okre�lane s� jako 
w�drówki lub migracje ludno�ci. Migracjami s� przemieszczenia si� osoby z danej jednostki 
terytorialnej (zwykle wyodr�bnionej według kryterium administracyjnego) do innej na 
nieprzerwany czas.  

Przyjmuj�c za punkt wyj�cia obszar danego kraju wyró�nia si� poj�cie ruchów 
zewn�trznych, na które składa si� emigracja oraz imigracja. Oba terminy zarezerwowane s� 
                                                 
5 M. Okólski, Uwarunkowania migracji w kontek�cie integracji Polski z Uni� Europejsk�,[w:] K. Heffner 
(red.) Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
migracji zagranicznych, Urz�d Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej, 
Referat Bada� i Analiz Strategicznych, Politechnika Opolska, Wydział Zarz�dzania i In�ynierii Produkcji, 
Katedra Polityki Regionalnej, Opole 2002, s. 131. 
6  Według danych za 2003 rok. 
7  Mały Rocznik Statystyczny Polski, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 2004, s. 603.  
8 W spisie ludno�ci wykazano 105,2 tys. takich osób, na podstawie: Migracje ludno�ci. Województwo 
Opolskie, Narodowy Spis Powszechny Ludno�ci i Mieszka�. Powszechny Spis Rolny 2002, Urz�d 
Statystyczny w Opolu, Opole 2004, s. 29. 
9 w województwie opolskim spisano 3,2 tys. cudzoziemców; na podstawie: Migracje ludno�ci. 
Województwo...op. cit., s. 24. 
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dla migracji mi�dzynarodowych (zagranicznych). Poszczególne osoby bior�ce udział w 
ruchach zewn�trznych nazywane s� imigrantami lub emigrantami. Oczywi�cie ta sama 
osoba jest jednocze�nie emigrantem w jednym kraju i imigrantem w drugim.  

Imigracja jest rodzajem ruchu w�drówkowego ludno�ci i oznacza napływ ludno�ci na 
dane terytorium, zwykle terytorium pa�stwa. Potocznie natomiast rozumie si� przez ni� 
przybycie do kraju celem osiedlenia si� lub długotrwałego pobytu. Je�eli imigracja jest 
zorganizowana przez administracj� pa�stwa lub inne instytucje publiczne to mamy do 
czynienia z repatriacj�10. 

Emigracj� okre�la si� wychod�stwo, czyli opuszczenie ojczystego kraju z przyczyn 
ekonomicznych, religijnych, politycznych. Terminem tym okre�la si� równie� zbiorowo�� 
ludzi  opuszczaj�c� swój kraj, �yj�c� w kraju osiedlenia. Emigranci to ludno�� opuszczaj�ca 
dany obszar (ludno�� odpływowa)11. 

Kryterium czasu pozwala wyró�ni� migracje na pobyt stały, zwane tak�e migracjami 
stałymi, zwi�zane z osiedleniem i bezpo�rednio odnotowane  w ewidencji ludno�ci danego 
kraju. Przeciwie�stwem migracji na pobyt stały s� migracje czasowe, obejmuj�ce migracje 
długookresowe (długoterminowe) i krótkookresowe (krótkoterminowe),  które według 
przepisów prawa obowi�zuj�cego w Polsce dotycz� okresu pobytu powy�ej 2 miesi�cy i w 
�wietle prawa mog� trwa� nawet 10 lat. Migracje długookresowe to wyjazdy z kraju stałego 
zamieszkania oraz przyjazdy do kraju w celu osiedlenia si� z zamiarem pozostania na  
danym terytorium przez okres co najmniej 12 miesi�cy12. 

 Migracje dziel� si� wi�c według kilku kryteriów: rodzaju lub administracyjnego statusu 
jednostki terytorialnej lub osiedle�czej (miasto-wie�, wewn�trzne-zagraniczne, 
wewn�trzregionalne-mi�dzyregionalne), długo�ci okresu przebywania w nowej jednostce 
terytorialnej (krótko – lub długookresowe), statusu prawnego osoby migruj�cej (legalne, 
nieudokumentowane), jednostki terytorialnej obserwacji migracji (odpływ-napływ), stopnia 
dobrowolno�ci  (dobrowolne - przymusowe), podstawowego motywu migracji (osiedle�cze, 
pracownicze, rodzinne, uchod�cze)13. 

W analizach statystycznych migracji wyodr�bnia si�:  
- strumienie migracyjne b�d�ce liczb� migrantów wyje�d�aj�cych z kraju lub 

przyje�d�aj�cych do kraju w ci�gu pewnego okresu, 
- zasoby imigracyjne b�d�ce liczb� imigrantów w kraju w danym momencie 

czasu, 
- napływ migracyjny b�d�cy liczb� osób przybyłych do kraju w danym 

okresie, 
- odpływ migracyjny b�d�cy liczb� osób, które opu�ciły kraj w danym okresie, 
- saldo migracji, które jest ró�nic� mi�dzy napływem i odpływem 

migracyjnym. 
Polityk� migracyjn� jest kompleksowo uj�ty układ wskaza� i regulacji prawno-

instytucjonalnych, wpływaj�cych na kształtowanie si� rozmiarów, struktury i kierunków 
procesów migracyjnych, uwzgl�dniaj�cy tak sytuacj� demograficzn� i społeczno-
ekonomiczn�, jak i obowi�zuj�ce normy mi�dzynarodowe oraz uzgodnienia bilateralne14. 

                                                 
10 hasło „migracje”, M. Okólski (autor), Wielka Encyklopedia PWN, tom 17, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
s. 407-410. 
11 R. Jo�czy, Migracje zarobkowe ludno�ci autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium 
ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 16. 
12 L. Nowak, Metodologia bada� migracji zagranicznych, [w:] Migracje zagraniczne ludno�ci...op. cit.,  s. 32. 
13 hasło „migracje”, M. Okólski (autor), Wielka Encyklopedia PWN, ...op. cit., s. 407-410. 
14 A. Rajkiewicz, Nad danymi NSP...op. cit., s. 8 
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1.3 Priorytety i kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej 

 „Oczywistym jest, �e �aden kraj demokratyczny nie mo�e zach�ca� swoich obywateli do 
poszukiwania pracy za granic�. Konstytucyjnym obowi�zkiem jest przecie� prowadzenie 
działa� na rzecz polepszenia sytuacji na krajowym rynku pracy”15. Jednocze�nie pa�stwo 
ma obowi�zek pomocy i podejmowania działa� na rzecz poprawy sytuacji tych, którzy 
zdecyduj� si� na emigracj�.  Dane �ródłowe dostarczaj� bowiem informacji, �e w Polsce 
zasób, którego takie działania mogłyby ewentualnie dotyczy�, jest całkiem spory. Według 
danych statystycznych w 2002 roku skala emigracji z Polski na pobyt stały wynosiła 24 532 
osoby i była ponad trzykrotnie wy�sza od skali napływu, który wynosił 6 587 osób. 
Sytuacja ujemnego salda migracji zagranicznych utrzymuje si� od wielu lat, mo�na wi�c 
ocenia�, �e Polska była i  jest przede wszystkim krajem emigracyjnym (emigracji netto).  

W priorytetach i kierunkach polityki migracyjnej zakłada si� jednak, i� Polska 
przekształci si� powoli w kraj atrakcyjny dla imigrantów, głównie ze Wschodu. „Głoszona 
na pocz�tku lat  dziewi��dziesi�tych zapowied� wielkiej fali przybyszów ze Wschodu, 
taniej siły roboczej z krajów byłego ZSRR, nie sprawdziła si�”16. Potwierdziły si� natomiast 
przypuszczenia, �e liberalizacja przepisów dotycz�cych migracji transgraniczej nie tylko  
wpłynie na stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju rynku pracy sezonowej dla 
cudzoziemców i sprzyja� b�dzie ró�nego rodzaju działalno�ci przest�pczej zwi�zanej w 
du�ym stopniu z ruchem tranzytowym przez Polsk�, ale zach�ci tak�e obcokrajowców do 
poszukiwania w Polsce mo�liwo�ci podejmowania działalno�ci gospodarczej.  

W dziedzinie imigracji polityka pa�stwa powinna i�� w kierunku wykorzystania napływu 
cudzoziemców do Polski, ale napływu kontrolowanego maj�cego na celu przyci�gni�cie 
specjalistów o wa�nych dla Polski kwalifikacjach. Coraz wi�kszej uwagi wymaga 
problematyka rynku pracy pod k�tem ochrony tego rynku i utrzymania zasady 
pierwsze�stwa obywateli polskich w dost�pie do miejsc pracy, ale równie� z punktu 
widzenia korzy�ci dla polskiej gospodarki, mog�cych wynika� z naboru cudzoziemców 
dobrze wykształconych, charakteryzuj�cych si� rzadkimi kwalifikacjami, zamierzaj�cych 
np. inwestowa� w Polsce)17. 

Wydawanie pozwole� indywidualnych na prac� to najbardziej wyrazista forma 
pa�stwowej polityki chroni�cej krajowy rynek pracy przed nieuzasadnionym gospodarczo i 
społecznie napływem z zagranicy kandydatów do pracy.  

Motywy zatrudniania cudzoziemców mog� by� bardzo ró�ne, pocz�wszy od ich 
szczególnych kwalifikacji, a na znajomo�ci j�zyka kraju-partnera, obyczajów, posiadanych 
kontaktów, znajomo�ci – ko�cz�c18. 

„Europeizacja” polskiego społecze�stwa przyniesie zapewne problemy na tle integracji z 
obcokrajowcami, szczególnie gdy przedmiotem tej integracji b�dzie praca. Jednak dzi�ki 
temu Polacy maj� szans� opanowa� nowe, unikatowe zawody, zarezerwowane dot�d dla 
cudzoziemców (...) Istotne jest, aby polska polityka imigracyjna sprzyjała dostosowywaniu 
si� Polaków do nowych wymaga� i stałej poprawy kwalifikacji, a nie polegała na obronie 
status quo przed bardziej ruchliwymi i przedsi�biorczymi obcokrajowcami”19.  

                                                 
15 M. Duszczyk, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – kilka wniosków i rekomendacji dla polskiej polityki 
migracyjnej, „ Polityka Społeczna”, nr.3, Warszawa 2004, s. 11. 
16 Stanisława Golinowska (red.) Rozwój ekonomiczny regionów...op. cit., s. 216. 
17K. Iglicka, P. Ka�mierkiewicz, M. Mazur-Rafał, Zarz�dzenie migracj�. Przypadek i do�wiadczenia Polski w 
odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Stosunków 
Mi�dzynarodowych, Warszawa 2003, s. 21. 
18 S. Golinowska ( red.), Popyt na prac� cudzoziemców. Polska i s�siedzi., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 
Warszawa 2004, s. 168-169. 
19 Ibidem., s. 229. 
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Z drugiej strony, w celu ochrony interesów ludno�ci krajowej powinna by� stworzona 
wi�ksza kontrola nad nielegalnym zatrudnieniem. „Głównym działaniem w Polsce powinna 
by� legalizacja zatrudniania cudzoziemców bez radykalnego zmniejszania opłacalno�ci tego 
zatrudnienia dla pracodawców. W aktywno�ci na rzecz ograniczania pracy nielegalnej 
istotne jest, aby nie były to wył�cznie działania polegaj�ce na wzro�cie kontroli i kar, lecz 
przede wszystkim  motywuj�ce do legalnego zatrudnienia”20. Legalizacji oraz 
ucywilizowania wymaga po�rednictwo pracy dotycz�ce cudzoziemców. W Polsce istniej� 
specjalne biura, chocia� zajmuj� si� głównie emigracj� i  poszukuj� ch�tnych do pracy za 
granic�.  Szacuje si�, �e sektor usług migracyjnych zapewnia dochody ok. 10 tys. osób, przy 
tendencji wzrostowej. Formy działania nie zawsze s�  legalne, wyst�puj� nadu�ycia i 
oszustwa, odczuwalny jest niedobór  specjalistów21. 

 Polityka migracyjna powinna tak�e sprzyja� integracji imigrantów w polskim 
społecze�stwie. W Memoriale Komitetu Prognoz ”Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN 
dla najwy�szych władz Rzeczypospolitej Polskiej o potrzebie okre�lenia polityki pa�stwa w 
obszarze migracji zagranicznych, w dziedzinie imigracji  nakre�lono m.in. nast�puj�ce 
zadania: wykorzystanie mo�liwo�ci imigracji w interesie rynku pracy, zwłaszcza 
specjalistów o rzadkich kwalifikacjach i ochron� interesów zatrudnionej ludno�ci w kraju 
przez wi�ksz� kontrol�  nad nielegalnym zatrudnieniem. W celu realizacji zada� 
zaproponowano m.in. stworzenie warunków do rozwoju szerokich kontaktów z Rosj�, 
Białorusi� i Ukrain�, bardziej aktywne sterowanie napływem, ni� przeciwdziałanie 
zjawiskom �ywiołowym, publikowanie listy zawodów i specjalno�ci, których reprezentanci 
b�d� pozytywnie i w pierwszej kolejno�ci akceptowani w przypadku wniosków o 
imigracj�22. 

Dla polityki migracyjnej Polski w dziedzinie emigracji istotne s� przesłanki wynikaj�ce z 
polityk migracyjnych pa�stw, do których najcz��ciej udaj� si� Polacy. W tym wzgl�dzie 
jednym z priorytetów polskiej polityki migracyjnej powinno by� zapewnienie obywatelom 
niedyskryminacyjnego traktowania w krajach przyjmuj�cych.(...) Członkostwo w Unii 
Europejskiej stwarza niepowtarzaln� okazj� zasadniczej poprawy sytuacji obywateli 
polskich pracuj�cych za granic�”23.  

Dla opracowania wytycznych dotycz�cych polityki migracyjnej w zakresie emigracji 
istotne s� tak�e wyniki prognoz, zwłaszcza demograficznych w krajach Europy Zachodniej. 
Zakłada si�, �e do 2050 roku wi�kszo�� krajów rozwini�tych odnotuje spadek liczby 
ludno�ci, przy czym te z nich, które maj� ujemny przyrost naturalny, takie jak Niemcy, 
Włochy, Szwecja - w sposób bardzo odczuwalny. Niemcy – kraj o najwi�kszej liczbie 
ludno�ci w Unii Europejskiej musiałaby zaakceptowa� 18 mln imigrantów w ci�gu 
nast�pnych 50 lat, by utrzyma� stał� liczb� ludno�ci, a 25 mln imigrantów, aby utrzyma� 
stał� liczb� ludno�ci aktywnej zawodowo. Do roku 2025 pa�stwa UE musiałyby przyj�� 
160 mln imigrantów, gdyby chciały utrzyma� aktualn� zrównowa�on� �redni� relacj� 4 

                                                 
20 Ibidem., s. 226. 
21 A Rajkiewicz, Wokół współczesnych migracji z Polski i do Polski [w:] K. Heffner (red.) Uwarunkowania 
rozwoju regionalnego...op. cit., s. 176. 
22 Ibidem., s. 177-179. 
23 chodzi o swobodny przepływ pracowników i dost�p do rynków pracy , zgodnie z prawem wspólnotowym, 
prowadzenie aktywnego po�rednictwa pracy za pomoc� systemu EURES, swobodny przepływ studentów, 
uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz koordynacj� systemów zabezpieczenia społecznego, w tym 
szczególnie emerytalno - rentowego; na podstawie M. Duszczyk, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej...op. 
cit., s. 12. 
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pracuj�cych na jednego emeryta (przy zało�eniu, �e wiek emerytalny nie zostanie 
podwy�szony)24. 

Przegl�d dotychczasowych trendów dotycz�cych zatrudnienia cudzoziemców w krajach 
Unii Europejskiej wskazuje na kilka istotnych prawidłowo�ci  dotycz�cych migracji.  
Imigranci zarobkowi zdaj� si� zajmowa� trwałe miejsce na rynkach pracy wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, przy czym zdecydowana ich wi�kszo�� napływa spoza obszaru 
unijnego. Mo�na zało�y�, �e struktura popytu na zagraniczn� sił� robocz� wypływa nie 
tylko ze struktury gospodarczej, ale z zapotrzebowania pracodawców, licz�cych na bardziej 
mobilnych, dyspozycyjnych i „ta�szych”, gdy idzie o koszty pracy imigrantów (w stosunku 
do rodzimych pracowników). W miar� poprawy sytuacji ludno�ci rodzimej, jak równie� jej 
starzenia si� wzrasta� b�dzie zapotrzebowania na zewn�trzn� sił� robocz�. 

W dziedzinie emigracji polityka migracyjna powinna uwzgl�dnia� ochron� potencjału 
ludzkiego i intelektualnego Polski. Wa�ne jest tworzenie niesprzyjaj�cych warunków dla 
emigracji ludzi młodych i specjalistów o du�ym znaczeniu dla polskiej gospodarki i nauki.  

Przywoływany ju� Memoriał Komitetu Prognoz ”Polska 2000 Plus” w dziedzinie 
emigracji przewiduje m.in. nast�puj�ce zadania: ochron� potencjału ludzkiego i 
intelektualnego Polski i przeciwdziałanie trwałej emigracji, je�eli koliduje to z interesami 
pa�stwa, jak w przypadku z specjalistów o kwalifikacjach o �ywotnym znaczeniu dla 
gospodarki i nauki, ale tak�e wykorzystanie tej drogi dla okresowego łagodzenia skutków 
bezrobocia w niektórych zawodach, jednak�e przy tym zabezpieczenia interesów Polaków 
uczestnicz�cych w emigracji i przeciwdziałanie zerwaniu przez nich wi�zi z krajem. 
Realizacja zada� b�dzie mo�liwa m.in. poprzez rozwini�cie bilateralnych umów 
pa�stwowych dotycz�cych pracy Polaków za granic�, zwi�kszenie kształcenia studentów 
polskich na uczelniach zagranicznych i szersze otwarcie szkół polskich dla studentów z 
zagranicy, uregulowanie statusu biur werbunkowych, aktywne kontakty z Polakami 
mieszkaj�cymi za granic�, zarówno w biznesie, jak i nauce, stworzenie mo�liwo�ci 
gromadzenia przez emigrantów oszcz�dno�ci i depozytów w polskich bankach, a przede 
wszystkim ułatwienie inwestowania emigrantów w Polsce.  

1.4 Charakterystyka wybranych czynników  warunkuj�cych  procesy migracyjne 

Migracje nale�� do tych zjawisk społecznych, które zdecydowanie reaguj� na zmiany 
warunków demograficznych, politycznych i ekonomicznych. Bardzo istotne znaczenie dla 
kształtowania si� skali zarówno emigracji, jak i imigracji ma poziom rozwoju 
ekonomicznego. Warunki niesprzyjaj�ce emigracji takie jak wysoki poziom rozwoju 
gospodarczego danego obszaru przekładaj�cy si� na wzrost produkcji, inwestycji i miejsc 
pracy oraz niska stopa bezrobocia to jednocze�nie warunki przyci�gaj�ce imigrantów. 
Istnieje zale�no�� pomi�dzy poziomem rozwoju gospodarczego danego obszaru, a  tzw. 
atrakcyjno�ci� migracyjn�. Nie bez znaczenia pozostaj� tak�e czynniki kulturowe, jakimi s� 
tradycje migracyjne na danym obszarze. 

W latach 1989 i 1994 wyliczono syntetyczny wska�nik aktywno�ci społeczno-
ekonomicznej, w skrócie ASE dla województw w starym podziale administracyjnym25, a 
                                                 
24 Integracja Polski z Uni� Europejsk�. Swoboda przepływu osób., Rz�dowe Centrum Studiów Strategicznych, 
Warszawa 2000, s. 25. 
25 Skonstruowany wska�nik syntetyczny ASE stanowi kombinacj� liniow� 24 zmiennych, m.in. PKB per 
capita, dochód gospodarstwa domowego per capita, �rednia miesi�czna płaca, produkcji przemysłowa per 
capita, drogi ( km/100 km 2), liczba telefonów, inwestycje kapitałowe, liczba prywatnych przedsi�biorstw, 
liczba przedsi�biorstw z kapitałem zagranicznym, warto�� inwestycji kapitału zagranicznego, liczba 
przedsi�biorstw rodzinnych, relacja: przedsi�biorstwa prywatne/pa�stwowe, samochody per capita, eksport 
per capita, sprzeda� towarów per capita, udział ludno�ci w wieku produkcyjnym, stopa bezrobocia, udział 
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nast�pnie zestawiono go ze wska�nikami dotycz�cymi migracji. Zestawienie wyników 
wska�nika syntetycznego ze wska�nikami ruchów migracyjnych ukazało, �e intensywno�� 
wyjazdów i przyjazdów zagranicznych zwi�zana jest nie tylko z poziomem rozwoju 
społeczno-ekonomicznego oraz jego dynamik�, ale tak�e tradycjami migracyjnymi danego 
regionu. Z tego powodu pod wzgl�dem intensywno�ci migracji zagranicznych na stałe w 
okresie transformacji na czele województw uplasowały si� te, które od zawsze pod tym 
wzgl�dem przodowały – katowickie i opolskie (migracje do Niemiec). W pierwszej 
dziesi�tce województw o najwy�szej atrakcyjno�ci migracyjnej znalazły si� za� w 
kolejno�ci: warszawskie, krakowskie, gda�skie, wrocławskie, pozna�skie i łódzkie, 
przoduj�ce pod wzgl�dem aktywno�ci społeczno-ekonomicznej, czyli tzw. województwa 
aglomeracyjne.  

Polska charakteryzuje si� du�ym zró�nicowaniem terytorialnym poziomu rozwoju 
gospodarczego. Obrazuje to warto�� Produktu Krajowego Brutto (PKB) wypracowywana 
przez poszczególne regiony, co zilustrowano w tabeli 1.  
 

Tabela 1.  Warto�� PKB (w mln zł) i w tys. zł na 1 mieszka�ca według województw w 

latach 1995-2001. 

Produkt krajowy brutto w  mln zł Produkt krajowy brutto w 
przeliczeniu na 1 mieszka�ca w zł. Województwa  

1995 1998 2001 1995 1998 2001 
Dolno�l�skie 24 797,5 42 646,4 58 704,5 8 300 14 290 19 758 
Kujawsko-pomorskie 16 625,6 27 693,0 36 884,7 7 950 13 193 17 563 
Lubelskie 13 811,4 23 270,3 30 361,4 6 154 10 383 13 614 
Lubuskie 7 953,2 13 340,7 17 675,8 7 848 13 062 17 254 
Łódzkie 19 597,0 33 840,5 46 261,2 7 287 12 682 17 535 
Małopolskie 22 496,0 41 840,3 54 360,9 7 067 13 029 16 788 
Mazowieckie 50 267,7 105 972,9 153 702,2 9 941 20 920 30 283 
Opolskie 8 623,0 13 779,4 17 085,7 7 878 12 635 15 780 
Podkarpackie 12 999,4 23 037,1 29 540,8 6 183 10 866 13 870 
Podlaskie 7 388,4 13 371,7 17 976,2 6 052 10 926 14 727 
Pomorskie 17 315,2 30 829,7 42 498,7 8 012 14 129 19 301 
�l�skie 48 283,4 78 305,1 102 639,4 9 824 16 014 21 206 
�wi�tokrzyskie 8 440,8 14 673,9 19 613,5 6 341 11 056 14 843 
Warmi�sko-
mazurskie 9 236,8 16 061,8 20 659,8 6 366 10 986 14 065 

Wielkopolskie 26 154,8 50 694,9 69 397,1 7 860 15 141 20 634 
Zachodniopomorskie 14 113,5 24 202,3 33 423,9 8 215 13 980 19 269 
POLSKA 308 103,7 553 560,1 750 785,9 7 985 14 316 19 430 


ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i publikacji Produkt krajowy brutto 
według województw i podregionów w 2001 roku, GUS, Katowice 2003.  

 
Z danych wynika, �e  najwy�szym poziomem PKB w obu uj�ciach charakteryzuj� si� 

województwa w kolejno�ci: mazowieckie, �l�skie i wielkopolskie i regiony te, za wyj�tkiem 
�l�skiego charakteryzuj� si� dodatnim saldem migracji wewn�trznych, a mazowieckie 
dodatkowo zagranicznych. Z kolei województwo �l�skie, pomimo najwy�szego, po 
                                                                                                                                                      
zatrudnionych w ogólnej liczbie ludno�ci, udział  pracuj�cych w rolnictwie w ogólnej liczbie ludno�ci, 
wska�nik skolaryzacji na poziomie �rednim, odpływ z bezrobocia, udział ludno�ci miejskiej w ogólnej liczbie 
ludno�ci, saldo przepływów mi�dzywojewódzkich i mi�dzynarodowych, na podstawie: Stanisława 
Golinowska (red.) Rozwój ekonomiczny regionów...op. .cit. ,s. 154-155. 
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mazowieckim poziomu PKB w Polsce charakteryzuje si� najwy�szym ujemnym saldem 
migracji zagranicznych, przy czym saldo migracji wewn�trznych w tym województwie 
tak�e jest ujemne.  

Dla kształtowania si� skali i kierunków migracji, zwłaszcza zagranicznych istotne 
znaczenie ma tak�e dystans dziel�cy polskie regiony od regonów krajów Unii Europejskiej. 
Gdyby poziom PKB na 1 mieszka�ca wypracowany w regionach Unii Europejskiej (przez 
15 pa�stw) w latach  1999-2000-2001 przyj�� za 100% to Polska osi�gn�łaby 41,1% 
�redniego poziomu Unii, a najlepsze pod wzgl�dem tego wska�nika w Polsce województwo 
mazowieckie -  62,2%. W województwie opolskim charakteryzuj�cym si� od wielu lat 
najwy�szym ujemny saldem migracji zagranicznych na pobyt stały na 1000 mieszka�ców 
zanotowano by 34,1% �redniego poziomu Unii Europejskiej26. Wynika z tego, �e 
zró�nicowanie regionów pod wzgl�dem najlepszych i słabszych relacji w stosunku do 
�redniej Unii Europejskiej, z uwzgl�dnieniem  krajów nowo przyj�tych, jest znaczne. Im 
relacja do �redniej słabsza tym wi�kszy dystans w stosunku do regionów najlepiej pod tym 
wzgl�dem sytuuj�cych si� i wi�ksze prawdopodobie�stwo odpływu migracyjnego na 
obszary o wy�szym poziomie rozwoju.  

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest zró�nicowana, co oddaje wska�nik stopy 
bezrobocia.27 Według stanu na koniec grudnia 2003 roku  stopa bezrobocia rejestrowanego 
wynosiła przeci�tnie w kraju  20,0%. Wysoko�� stopy  bezrobocia w regionach wahała si� 
od 15,1% w województwie mazowieckim do 30,6% w warmi�sko-mazurskim, co 
zilustrowano na mapie 1 wraz z rankingowaniem. Regiony o najlepszej sytuacji na rynku 
pracy w Polsce to jednocze�nie obszary o najwi�kszym napływie imigrantów.  

O migracjach mi�dzynarodowych siły roboczej decyduj� cechy strukturalne gospodarki 
�wiatowej, a konkretnie cechy rynku pracy w krajach wysoko rozwini�tych. Migracja „...do 
kraju wysoko rozwini�tego jest głównie zdeterminowana  przez popyt na prac� na rynku 
wtórnym (podrz�dnym)28. Czynników determinuj�cych skal�, kierunki oraz typy migracji 
jest oczywi�cie znacznie wi�cej.  
 

                                                 
26 A new patrnership for cohesion,  Third report on economic and social cohesion, European Commission 
2004,  s. 200. 
27 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. 
28 M. Okólski, Uwarunkowania  migracji w kontek�cie...op. cit., s. 145      
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Mapa  1.  Stopa bezrobocia w Polsce według stanu na koniec grudnia 2003 roku  

1.5 Próba charakterystyki współczesnych migracji. Emigracja, a imigracja 

Polska jest krajem emigracji netto. Na przestrzeni lat wida� kształtowanie si� skali 
emigracji na wy�szym poziomie ni� imigracji, jednak�e skala wyjazdów Polaków i 
przyjazdów cudzoziemców do Polski wskazuje, i� Polska pozostaje tak�e krajem 
atrakcyjnym dla obcokrajowców. Dane, o których mowa zilustrowano na wykresach 1 i 2. 
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Wykres  1.  Migracje zagraniczne ludno�ci na pobyt stały w latach 1990-2002 (w tys.) 
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Wykres  2. Wyjazdy Polaków i przyjazdy cudzoziemców w latach 1990-1998 w mln 

 

 

Na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszka� 
przeprowadzonego w 2002 roku stwierdzono, �e 786 tys. osób stale zameldowanych w 
Polsce przebywa poza granicami kraju dłu�ej ni� 2 miesi�ce. Podstawowym motywem 
wyjazdów czasowych za granic� jest praca (44%) oraz sprawy rodzinne (30%). Sk�d 
wyje�d�aj� i dok�d udaj� si� migranci? Wyst�puje wyra�na koncentracja obszarów 
migracyjnych. Prawie 50% migrantów pochodzi z 4 województw (�l�skiego - 125 tys., 
opolskiego – 105 tys., małopolskiego – 80 tys. oraz podkarpackiego – 77 tys.). Kraje pobytu 
to przede wszystkim Niemcy (294 tys. tj. 37%) i USA (158 tys. tj. 20%).  

Polska statystyka nie odpowiada zbyt precyzyjnie na pytanie, ile mamy cudzoziemców.  
Spis ludno�ci przeprowadzony w 2002 roku ewidencjonuje ok. 34 tys. osób z zagranicy 
przebywaj�cych czasowo- powy�ej 2 miesi�cy. Według danych Ministerstwa Gospodarki i 
Pracy rokrocznie pracuje nielegalnie w Polsce około 500 tys. cudzoziemców. Koncentracja 
zatrudnienia wyst�puje w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wskazuje si� na ten 
region jako na główny o�rodek przyci�gania cudzoziemców do pracy nielegalnej. S� 
obszary i zawody, gdzie cudzoziemcy stanowi� ju� znacz�cy potencjał (np. w handlu, 
zwłaszcza na targowiskach, w budownictwie i rolnictwie).  
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Z danych spisowych wynika, �e imigranci napływaj�cy do Polski s� bardzo dobrze 
wykształceni. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia na obszarach typowo odpływowych, 
do których zalicza si� województwo opolskie, gdzie mo�e by� wskazaniem dla polityki 
migracyjnej w obszarze imigracji w aspekcie pozyskiwania specjalistów o po��danych dla  
regionalnej gospodarki kwalifikacjach. W 2002 roku a� 45,7 % spo�ród przebywaj�cych w 
województwie opolskim imigrantów (w wieku 13 lat i wi�cej) posiadało wykształcenie 
wy�sze, policealne lub �rednie. Odsetek imigrantów z wykształceniem wy�szym był 
przeszło 2 razy wy�szy od �redniej wojewódzkiej i wynosił 17,6 %. Liczba imigrantów z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym była o 10,2 pkt. ni�sza od �redniej 
województwa, a z wykształceniem podstawowym ni�sza o 15,3 pkt. Dane, o których mowa 
przedstawiono na wykresie 3. 
 
Wykres 3. Imigranci w wieku 13 lat i wi�cej przebywaj�cy czasowo powy�ej 2 miesi�cy 
według poziomu wykształcenia. 
 
 

 

 
Dane o wykształceniu emigrantów zasadniczo odbiegaj� od struktury wykształcenia 

imigrantów. Wynika z nich bowiem, �e w procesach emigracji uczestnicz� przed wszystkim 
osoby słabiej wykształcone. Z tych samych danych wynika, �e najwi�cej emigrantów w 
wieku 13 lat i wi�cej posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe – 27,7 tys. osób, 
nast�pnie �rednie – 15,9 tys. i podstawowe uko�czone – 13,0 tys. Osoby z wykształceniem 
wy�szym stanowiły tylko 3,5 % (3,7 tys.) wszystkich emigrantów, natomiast w kraju było to 
11,1 %. Ok. 2% posiadało wykształcenie policealne. Dane, o których mowa zilustrowano na 
wykresie 4. 
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Główne kanały legalnej migracji do Polski to: aplikowanie o kart� stałego pobytu lub o 
wiz� z prawem do pracy, a tak�e o wiz� repatriacyjn� oraz mał�e�stwo z obywatelem 
polskim. Poni�sze zestawienia ilustruj� dane na temat wybranych kategorii cudzoziemców 
w Polsce w latach 1995-2002 oraz według kraju obywatelstwa.  
 

Wykres 4. Emigranci w wieku 13 lat i wi�cej przebywaj�cy za granic� czasowo powy�ej 2 
miesi�cy według wykształcenia. 

 

 
 
 
Tabela 2. Kategorie cudzoziemców oraz ubiegaj�cy si� o status uchod�cy w Polsce  w 
latach 1995-2002. 
 

Kategorie 
cudzoziemców w 
latach 1995-2002 

Studiuj�cy w 
Polsce 

Którzy 
otrzymali 
zezwolenie na 
prac� w Polsce  

Którzy 
otrzymali  
zezwolenie na 
pobyt stały 

Ubiegaj�cy si� 
o status 
uchod�cy 

1995 5202 11363 3067 843 
1996 5313 13668 2841 3211 
1997 5443 17498 3973 3531 
1998 5541 20759 1657 3423 
1999 6025 20618 551 3061 
2000 6563 19662 857 4662 
2001 7380 19793 690 4529 
2002 7608 24643 607 5170 


ródło: Rocznik demograficzny, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 2003, s.  
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Tabela 3. Kategorie cudzoziemców oraz ubiegaj�cy si� o status uchod�cy w Polsce w 2002 
roku według kraju obywatelstwa. 
 

Kategorie 
cudzoziemców według 
kraju obywatelstwa w 
2002 roku 

Studiuj�cy 
w Polsce 

Którzy 
otrzymali 
zezwolenie na 
prac� w Polsce  

Którzy 
otrzymali  
zezwolenie na 
pobyt stały 

Ubiegaj�cy si� 
o status 
uchod�cy 

Ogółem, w tym: 7608 24643 607 5170 
Afganistan 2 3 2 598 
Armenia 28 272 40 224 
Austria 19 453 3 - 
Białoru� 1088 1773 19 68 
Indie 28 579 17 200 
Irak 4 19 1 137 
Kanada  127 247 2 - 
Mołdawia 64 122 2 169 
Mongolia 64 191 12 156 
Holandia 3 547 3 - 
Niemcy 148 2390 6 2 
Republika Czeska 242 469 4 1 
Rosja 346 873 67 3054 
Słowacja 180 279 2 14 
Ukraina 1809 3160 80 103 
Wietnam  148 947 147 48 
Włochy 20 815 10 - 


ródło: Rocznik demograficzny, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 2003, s. 377 

 
 
 
O dynamice rozwoju i wa�no�ci spraw zwi�zanych z uchod�stwem �wiadcz� liczby. W 

1995 roku liczba cudzoziemców składaj�cych wnioski o status uchod�cy w Polsce wynosiła 
843, podczas gdy w roku 2002 liczba wniosków zamkn�ła si� ju� sum� 5170. „Najnowsze 
dane za 2003 r. mówi� natomiast o 6903 zło�onych aplikacjach. Od chwili podpisania 
Konwencji Genewskiej do ko�ca 2003 roku władze RP nadały w sumie 1853 osobom status 
uchod�cy”29. 

Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny osób pochodzenia polskiego jest jednym ze 
sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. Dlatego te� prawo to przysługuje wył�cznie 
osobom, które nie posiadaj� polskiego obywatelstwa, a pragn� przesiedli� si� na stałe do 
Rzeczpospolitej Polskiej. Dane dotycz�ce repatriacji do Polski wskazuj�, i� ich dynamika w 
ostatnim okresie słabnie, zwłaszcza w stosunku do skali przyjazdów notowanej w latach 
2000-2001. Wielko�� repatriacji ró�na jest w zale�no�ci od regionu osiedlenia. Szczegółowe 
dane zawarto w tabelach 4 i 5. 
 
 
 
 
 

                                                 
29 A. Maciejko, Próby integrowania uchod�ców- przypadek polski, „ Polityka Społeczna” nr 3, Warszawa 
2004, s. 20. 
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Tabela 4.  Skala repatriacji do Polski w latach 1997-2002. 

Repatriacja do Polski w latach 1997-
2002 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Wnioski w sprawie repatriacji 671 898 1014 1026 1083 801 
Wydane wizy repatriacyjne 316 281 278 662 804 613 
Osoby przybyłe w ramach repatriacji 267 399 362 944 1000 832 

ródło: Rocznik demograficzny, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 2003, s. 378 

 

Tabela 5. Repatriacja do Polski w latach 1998-2002 według województw osiedlenia.  

 

Województwa  Osiedlone rodziny 
w latach 1998-
2002 

Osoby w latach 
1998-2002 

Polska 1356 3537 
Dolno�l�skie 153 482 
Kujawsko-pomorskie 40 108 
Lubelskie 115 208 
Lubuskie 51 118 
Łódzkie  63 169 
Małopolskie 132 304 
Mazowieckie 283 612 
Opolskie 53 117 
Podkarpackie 39 159 
Podlaskie 75 184 
Pomorskie 61 175 
	l�skie 97 285 
	wi�tokrzyskie 12 54 
Warmi�ko-mazurskie 40 99 
Wielkopolskie 84 236 
Zachodniopomorskie  58 227 


ródło : Rocznik demograficzny, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 2003, s. 37. 

 

Mał�e�stwo cudzoziemca z obywatelem Polski umo�liwia podjecie legalnej pracy w 
Polsce, skraca ponadto czas oczekiwania na przyznanie obywatelstwa30. Dane na temat 
mał�e�stw zawartych przez cudzoziemców według kraju zamieszkania przed �lubem oraz 
płci w 2002 roku wskazuj�, �e na mał�e�stwo z obywatelem innego kraju cz��ciej decyduj� 
si� w Polsce kobiety, st�d wi�ksza liczba mał�e�stw zawartych przez m��czyzn b�d�cych 
cudzoziemcami w Polsce. Mał�e�stwa  zawarte w 2002 roku przez cudzoziemców według 
kraju zamieszkania przed �lubem i płci przedstawia tabela 6.  

 
 

                                                 
30 od marca 2004 r. zniesiono ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemskich współmał�onków polskich 
obywateli – wcze�niej mogli oni otrzyma� prac� dopiero wtedy, gdy na stanowisko nie było ch�tnych 
Polaków. Cudzoziemiec mo�e ubiega� si� o obywatelstwo RP po dziesi�ciu latach mieszkania w Polsce, je�li 
za� ma polskiego współmał�onka b�dzie czekał tylko pi�� lat; Urz�d ds. Repatriacji i Cudzoziemców podaje, 
�e co dziesi�te z 24 tys. mał�e�stw polskich obywateli z cudzoziemcami, jest fikcyjne, na podstawie V. 
Krasnowska, W. 	wietlik, Aaaa, Polaka po�lubi�, „ Wprost” z 16 maja 2004, s. 61, 63 
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Tabela 6. Mał�e�stwa  zawarte w 2002 roku przez cudzoziemców w Polsce według płci i 
kraju zamieszkania przed �lubem. 
 

Mał�e�stwa  zawarte przez cudzoziemców w Polsce M��czy�ni Kobiety 
Ogółem, w tym:  2119 1433 
Armenia 45 13 
Białoru� 38 196 
Francja 79 4 
Kanada 69 16 
Holandia 111 - 
Niemcy 565 79 
Rosja 33 97 
USA 150 40 
Ukraina 175 762 
Wielka Brytania 156 15 
Włochy 111 - 


ródło : Rocznik demograficzny, Główny Urz�d Statystyczny, Warszawa 2003, s.206 

 

Coraz cz�stsze jest tak�e wykorzystywanie nielegalnych �cie�ek imigracji, a dane 
ilustruj�ce wy�sz� z roku na rok liczb� takich przypadków zdaj� si� to potwierdza�. Istnieje 
„...coraz wi�cej dowodów, �e migranci korzystaj� z usług osób zajmuj�cych si� przerzutem 
i �e przerzut jest kwitn�cym mi�dzynarodowym interesem.31.Dla społecze�stwa polskiego 
przemycanie ludzi do Polski to powa�ny problem. Za taki uwa�a go 60% dorosłych 
mieszka�ców Polski, ponad 70% twierdzi natomiast, �e w ci�gu ostatnich kilku lat wzrosła 
liczba ludzi przemyconych do naszego kraju, tym za� którzy nielegalnie przekraczaj� 
granice Polski pomagaj� zorganizowane grupy przest�pcze. Polacy s�dz�, �e w zwi�zku z 
przyst�pieniem Polski do Unii Europejskiej zjawisko przemycania ludzi b�dzie wzrasta�.32 

Integracja z Uni� Europejsk� zwi�kszy atrakcyjno�� Polski jako kraju przyjmuj�cego 
imigrantów zarobkowych, zwłaszcza  ze Wschodu, mimo zastosowania obostrze� na nowej 
wschodniej granicy UE. Tak�e wi�cej migrantów przyb�dzie z krajów zachodnich. W sumie 
– cudzoziemców b�dzie wi�cej.33 Czy nie stworzy to problemów zwi�zanych ze stosunkiem 
Polaków do przybyszów z innych krajów?  

Z bada� CBOS na temat obcokrajowców w Polsce34 wynika, �e  wraz z nasileniem 
kontaktów Polaków z cudzoziemcami otwarto�� polskiego społecze�stwa na innych szybko 
ro�nie. Coraz wi�cej badanych dostrzega korzy�ci z pobytu w Polsce osób z krajów Europy 
	rodkowej i Wschodniej, cz��ciej ni� dot�d akceptowana jest te� obecno�� przybyszów z 
zagranicy na rynku pracy. Ponad 70% respondentów dopuszcza obecno�� cudzoziemców na 

                                                 
31 liczba zatrzymanych w zorganizowanych grupach w latach 1998-2002 wyniosła 12 061 osób; w definicji 
przerzutu mówi si� m.in. o osobie zajmuj�cej si� przerzutem lub po�redniku, który zobowi�zuje si� ułatwi� 
migracj� i płatno�ciach na rzecz tej osoby, nielegalno�ci takiej migracji, której towarzysz� inne nielegalne 
czynno�ci oraz dobrowolno�ci wyboru migranta, który jest stron� transakcji, na podstawie: Salt J., Stein J., 
Migration as a business: the case of  trafficking, Migration Research Unit, Departament of Geography, 
University College London, United Kingdom  1997, s. 469. 
32 Badanie „ Aktualne problemy i wydarzenia” (171), 6-9 sierpnia 2004 roku, reprezentatywna próba losowa 
dorosłych mieszka�ców Polski ( N=922), na podstawie Przemycanie ludzi do Polski. Komunikat z bada�, 
CBOS, Warszawa 2004. 
33 S. Golinowska, Popyt na prac� cudzoziemców...op. cit., s. 228. 
34 badania „Aktualne problemy i wydarzenia” (171), 6-7 sierpnia 2004 roku, reprezentatywna próba losowa 
dorosłych mieszka�ców Polski ( n=922) na podstawie: Obcokrajowcy w Polsce. Komunikat z bada�, CBOS, 
Warszawa 2004. 
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krajowym rynku pracy, w tym blisko jedna trzecia bez ogranicze�, a ponad 40% przy 
wykonywaniu niektórych rodzajów prac. Tylko nieco ponad 20% badanych sprzeciwia si� 
temu.  

Wyniki bada�, aczkolwiek odzwierciedlaj�  post�puj�c� otwarto�� polskiego 
społecze�stwa  na  inne narody, koresponduj� jednak z rozkładem sympatii i niech�ci do 
przedstawicieli ró�nych narodów w polskim społecze�stwie, uwidaczniaj�cym si�  w innych 
badaniach. 35 Wykres 5 ilustruje stosunek Polaków do poszczególnych narodów. 

Interpretuj�c zestawienie wyników sympatii i antypatii Polaków do innych narodów 
mo�na stwierdzi�, �e Polacy nie darz� sympati� tych, do których w tak wielkiej liczbie 
przybywaj�, jako emigranci – wyj�tek stanowi� tu Amerykanie, Włosi, Anglicy i Francuzi- 
nie darz� sympati� tak�e tych, którzy przybywaj� do Polski, jako imigranci (Ukrai�cy, 
Rosjanie, Białorusini, Wietnamczycy). W �wietle przedstawionych danych, istotne wydaj� 
si� działania dotycz�ce zapewnienia integracji imigrantów w sposób nie koliduj�cy z 
wymogami spójno�ci narodu oraz przeciwdziałanie zamykaniu si� imigrantów w zwartych 
skupiskach izoluj�cych si� od otoczenia na rzecz wi�kszego zró�nicowania regionalnego 
tego osadnictwa36 Wa�ne jest tak�e kształtowanie pozytywnego wizerunku cudzoziemca w 
polskiej opinii publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 sonda� „ Aktualne problemy i wydarzenia” (161), przeprowadzony w dniach od  3 do 6 pa�dziernika 2003 
roku na licz�cej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszka�ców Polski, na podstawie: 
Sympatia i niech�� do innych narodów. Komunikat z bada�,  CBOS, Warszawa 2003. 
36 tekst memoriału opublikowano w m.in.  A. Rajkiewicz,  Wokół współczesnych migracji z Polski i do Polski, 
[w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego...op. cit., s. 178-179. 
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Wykres  5.  Stosunek Polaków do poszczególnych narodów ( �rednie na skali od –3 niech�� 
do +3 sympatia). 
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1.6 Prognozy migracji 

Prognozowanie rozmiarów zjawiska, które w ogromnym stopniu zale�y od polityki 
migracyjnej kraju emigracji oraz polityki imigracyjnej kraju docelowej emigracji Polaków, 
jest niezwykle trudne.  

Dla kształtowania si� rozmiarów i kierunków przyszłych strumieni migracyjnych z 
Polski i do Polski istotne znaczenie ma zasób i pozycja aktualnych migrantów, którzy 
przebywaj� z ró�nych powodów w innych krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej. Obecno�� 
migrantó wa�na jest nie tylko z powodu szacowania na podstawie ich aktualnej liczby skali 
wielko�ci przyszłych strumieni emigracji 37, ale tak�e z uwagi na fakt, i� przebywaj�c na 
terenie innych krajów mog� oni spełnia� rol� ułatwiaj�c� adaptacj� w nowym �rodowisku 

                                                 
37 aczkolwiek imigranci ci nie reprezentuj� wielu wa�nych cech bie��cych migracji z Polski i nie powinni 
stanowi� podstawy do ekstrapolacji trendów migracyjnych czy przewidywania skłonno�ci obecnych 
mieszka�ców Polski do migracji i zachowa� na rynkach pracy UE w przyszło�ci, na podstawie: M. Okólski, 
Uwarunkowania migracji w kontek�cie...op. cit., s. 133. 
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kolejnym migrantom. Dane dotycz�ce zasobu rezydentów z Polski w krajach Unii 
Europejskiej  wskazuj�, �e ich liczba zbli�a si� do 367 tys. osób38. 

Czynnikiem, który w istotny sposób b�dzie oddziaływał na kształtowanie si� przyszłej 
skali emigracji i imigracji - b�dzie zapotrzebowanie rynku pracy na  specjalistów o 
okre�lonym poziomie wykształcenia i w okre�lonych zawodach.  

 
Mapa  2.  Udział ludno�ci z wy�szym wykształceniem według danych z Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludno�ci i Mieszka� w 2002 roku według województw. 

 
 
 
 

W Polsce istnieje du�e zró�nicowanie regionalne ludno�ci pod wzgl�dem wykształcenia, 
zwłaszcza na najwy�szym jego poziomie, co mo�e mie� znaczenie dla polityki migracyjnej 

                                                 
38 dane dla 11 krajów Unii Europejskiej, na podstawie: The Impact of Eastern Enlargement and Wages in the 
UE Member States, 2000, European Integration Consortium: DIW, CEPR, FIEF, IAS, IGIER, Berlin and 
Milano. 
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w aspekcie sterowania napływem imigrantów o najbardziej po��danych kwalifikacjach. Na 
mapie 2 pokazano zró�nicowanie polskich regionów pod wzgl�dem udziału ludno�ci z 
wy�szym wykształceniem na podstawie danych NSP z 2002 roku.  

 Struktura popytu na prac� w systemie społeczno-gospodarczym - w zestawieniu z 
mo�liwo�ciami siły roboczej w zakresie zaspokojenia tego zapotrzebowania przez lokaln� 
sił� robocz� - mo�e mie� istotne znaczenie dla kształtowania si� zarówno skali potencjalnej 
emigracji, jak i imigracji. Brak ofert pracy w gospodarce mo�e powodowa� odpływ lokalnej 
siły roboczej za granic�, z kolei zbyt du�e rozmiary emigracji, powoduj�c spadek poda�y 
pracy na rynku, mog� pobudzaj�co wpływa� na migracje  wewn�trzne, a w ko�cu tak�e na 
imigracj�. Wa�na jest jednak  nie tylko liczba ofert pracy do dyspozycji, ale tak�e ich 
jako��. Z analizy bada� statystycznych39 dotycz�cych zmian w liczbie pracuj�cych według 
wykształcenia i zawodów w podmiotach gospodarczych zaliczanych do sektora 
przedsi�biorstw w latach 1995-1997  oraz w roku 1998 i 2000, realizowanych w oparciu o 
sprawozdanie GUS Z-05 o nazwie  Badanie popytu na prac� na pełnej próbie, wynika, �e 
najcz��ciej przyjmowano do pracy pracowników z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, a nast�pnie z podstawowym. Najmniej osób zatrudnionych posiadało 
wykształcenie wy�sze. Dane o ruchu  kadrowym potwierdzaj� dominacj�, zarówno w 
napływie, jak i odpływie, pracowników w zwodach zaliczanych od grupy VII (robotnicy 
przemysłowi i rzemie�lnicy), VIII (operatorzy maszyn i urz�dze�) oraz IX (pracownicy przy 
pracach prostych)40. Jednocze�nie obserwowano niewielki popyt na przedstawicieli grup 
zawodowych tzw. pocz�tkowych w klasyfikacji, a wi�c skupiaj�cych specjalistów oraz 
�redni personel techniczny i biurowy.  

Bior�c pod uwag� fakt, i� kwalifikacje Polaków podnosz� si� i wzrasta poziom 
wykształcenia, co m.in. potwierdza wzrost wska�nika udziału ludno�ci z wy�szym 
wykształceniem41 -  mo�liwo�ci pracy, jakie oferuje polska gospodarka mog� okaza� si� 
niewystarczaj�ce. Dla grupy bardzo dobrze przygotowanych zawodowo polskich 
specjalistów zagraniczne oferty pracy mog� okaza� si� atrakcyjniejsze, zwłaszcza przy 
uwzgl�dnieniu ró�nicy w płacach i standardzie �ycia, pomijaj�c za� celowe zabiegi 
niektórych pa�stw, polegaj�ce na stosowaniu zabiegów maj�cych na celu przyci�gni�cie 
specjalistów o okre�lonych kwalifikacjach. Patrz�c z kolei na struktur� popytu na prac� 
mo�na stwierdzi�, �e wi�kszo�� ofert pracy pochodzi z  sektora  przemysłowego i 
usługowego, ale dotyczy pracowników o ni�szych kwalifikacjach i poziomie wykształcenia. 
Sektor wysokich technologii w Polsce, zarówno w przemy�le, jak i w usługach nie jest tak 
zaawansowany jak w innych krajach Unii Europejskiej42,  mo�e wi�c na polskim rynku 
pracy, zwłaszcza w niektórych sektorach, istnie� przestrze� mo�liwa do zagospodarowania 
przez imigranck� sił� robocz�.  

Istotna jest tak�e struktura popytu - tak pod wzgl�dem ilo�ci, jak i jako�ci  w krajach, w 
których Polacy s� imigrantami. W poni�szym zestawieniu zaprezentowano zapotrzebowanie 

                                                 
39 J. �urawska,  Popyt na prac� w du�ych i �rednich podmiotach gospodarczych województwa opolskiego w 
1998 roku. Analiza porównawcza ogólnych tendencji ilo�ciowych i jako�ciowych w aspekcie zatrudnienia w 
du�ych jednostkach gospodarczych w latach 1995-1997 i 1998, [w:] Rozmiary i kierunki zapotrzebowania na 
kwalifikowane kadry pracownicze w województwie opolskim. Analiza stanu z elementami prognozy, Urz�d 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Biuro Bada� i Analiz 
Strategicznych , Opole 2001. 
40   Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalno�ci.  
41 z 6,5 % w 1988 roku do 10,2 % w roku 2002 
42 wska�nik innowacyjno�ci przedsi�biorstw w Polsce w latach 1998-2000 wynosił 17,6%, za� analogiczny 
wska�nik dla 15 krajów Unii Europejskiej  w latach 1994-1996 kształtował si� na poziomie 51%, na podstawie 
Działalno�� innowacyjna przedsi�biorstw przemysłowych w latach 1998-2000, Główny Urz�d Statystyczny, 
Warszawa 2002, s. 31. 
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na pracowników o okre�lonych kwalifikacjach w USA i Japonii, dwóch krajach o zupełnie 
odmiennych  tradycjach migracyjnych i realizowanej polityce migracyjnej.  

 
Tabela 7. Popyt na prac� według zawodów („zaj�cia przyszło�ci”) w USA i dziedzin w 
Japonii. 
 

USA Japonia 

Nazwa zawodu Przyrost 
w tys. 

Nazwa dziedziny Przyrost w 
tys. 

Ekspedient 780 Jako�� �ycia, kultura 1 350 
Dyplomowana 
piel�gniarka 

765 Opieka medyczna, socjalna 1 320 

Kasjer 670 Informatyka, telekomunikacja 1 200 
Urz�dnik biurowy 654 Dystrybucja, zaopatrzenie( handel) 960 
Kierowca ci��arówki 640 Technologie przemysłowe 820 
Kelner 637 Ochrona �rodowiska 760 
Pomoc piel�gniarska, 
sanitariusz 

594 Obsługa firm 480 

Dozorca, sprz�taczka, 
słu��ca 

540 Biotechnologie 120 


ródło: Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Rz�dowe 
Centrum Studiów Strategicznych, Mi�dzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na 
Prac�, Tom III, Warszawa 1999, s. 43-45. 
 

Dla Polski najbardziej istotne jest jak istniej�ce zapotrzebowanie na prac� w krajach 
Europy Zachodniej przeło�y si� na skłonno�� do migracji i rzeczywist� mobilno�� 
Polaków?  

W zwi�zku z zało�eniem, i� nast�pi fala migracji z relatywnie ubogich krajów Europy 
	rodkowo-Wschodniej do bogatych krajów Unii Europejskiej opracowanych zostało wiele 
prognoz, w których starano si� okre�li� potencjaln� wielko�� przepływów. W tabeli 8 
zestawiono wyniki wybranych prognoz. 
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Tabela 8. Prognozy migracji.  

Prognozy  Emigracja do krajów Unii Europejskiej (napływ imigrantów) 
Prognoza  
M.W. Orłowskiego i  
L. Zienkowskiego 

400 – 800 tys. osób  rocznie przy wzro�cie PKB  4-7% 

Szacunki Rz�du Polskiego  400 tys. osób z Polski w ci�gu 10 - 12 lat (5% wzrostu PKB), 
przy spadku tempa wzrostu PKB do 3% - 700 tys. osób z Polski  

Niemiecki Instytut Bada� 
Gospodarczych ( DIW) 

340 - 680 tys. osób rocznie – kraje grupy CEFTA, od 590 tys. – 
1,2 mln z 10 krajów E	W 

Austriacki Instytut ds. 
Bada� nad Gospodark�  

200 tys. pracowników rocznie (bez sezonowych) z 5 krajów 
Europy 	rodkowo-Wschodniej  

Analitycy austriaccy –  
H. Fassmann i  
Ch. Hinternann 

720 tys. osób z Polski, Czech, W�gier, Słowacji  

Analitycy brytyjscy  55-278 tys. osób rocznie  
Komisja Europejska  1,9 mln osób z Polski, Czech, W�gier, Estonii, Słowenii w ci�gu 

10 lat, w tym 900 tys. podejmuj�cych prac� (od 150 tys. w 
pierwszych latach do 65 tys. w latach nast�pnych) 


ródło:  Integracja Polski z Uni� Europejsk�. Swoboda przepływu osób,  Rz�dowe  
Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000, s. 21-26 oraz materiały z 
mi�dzynarodowej konferencji pt. Swoboda przepływu siły roboczej w kontek�cie integracji 
Polski z Uni� Europejsk� zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Krajowy Urz�d Pracy, Gda�sk 1999, materiał powielony. 
 

Przedstawione prognozy nie uwzgl�dniaj� zró�nicowania terytorialnego, dlatego na ich 
podstawie nie jest mo�liwe stwierdzenie, z jak� intensywno�ci� prognozowane zjawiska 
b�d� przebiegały w poszczególnych województwach43.  

Prognoz� kształtowania si� skali i kierunków migracji przygotował tak�e GUS, przy 
okazji opracowywania prognoz demograficznych44. Poni�sze zestawienie przedstawia saldo 
migracji zagranicznych w latach 2002-2030 według województw. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43 próby regionalnego oszacowania wielko�ci i koncentracji potencjału migracyjnego ludno�ci Polski powy�ej 
14 roku �ycia podj�li austriaccy badacze, realizuj�c badania ankietowe w�ród ponad 4 tys. mieszka�ców 
Polski, Słowacji, Czech i W�gier na temat struktury i motywacji migracji; wynikało z nich, �e blisko�� granicy 
kraju docelowego, czy odległo�� od niej nie s� czynnikami decyduj�cymi, gdy� połowa migracji lat 80-tych 
wywodziła si� z czterech o�rodków: Warszawy, Gda�ska, Katowic i Opola; jako najwy�szy okre�lono 
potencjał migracyjny dawnych województw: warszawskiego, katowickiego i gda�skiego (31 do 40 %), 
potencjał opolskiego oszacowano za� w przedziale od 21 do 31 % ogółu mieszka�ców powy�ej 14 roku �ycia, 
na podstawie: H. Fassmann i Ch. Hinternann, Potencjał migracyjny Europy �rodkowo-Wschodniej, [w:] 
International Conference...op. cit., s. 8. 
44 zanalizowano wyniki Prognozy ludno�ci Polski według województw na lata 1999-2030 opublikowanej w 
2000 roku oraz Prognozy demograficznej na lata 2003-2030, opublikowanej w 2004 roku. 
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Tabela 9. Prognoza salda migracji zagranicznych na pobyt stały według województw (w 
tys. osób). 

Lata Województwo  
2002

* 
2003 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Dolno�l�skie -1,4 -1,3 -1,4 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 
Kujawsko-pomorskie -0,5 -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,5 
Lubelskie -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Lubuskie -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 
Łódzkie  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Małopolskie 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 
Mazowieckie 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
Opolskie -3,9 -3,8 -4,2 -5,0 -4,5 -4,1 -3,8 -3,5 
Podkarpackie -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 
Podlaskie -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 
Pomorskie -1,3 -1,3 -1,4 -1,8 -1,7 -1,5 -1,4 -1,3 
	l�skie -8,2 -9,2 -9,8 -11,7 -10,8 -9,9 -9,1 -8,4 
	wi�tokrzyskie -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 
Warmi�ko-mazurskie -0,9 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 
Wielkopolskie -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 
Zachodniopomorskie  -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 
Polska -17,9 -18,7 -20,2 -24,1 -22,0 -19,9 -17,8 -16,1 

* dla roku 2002- dane rzeczywiste 


ródło: Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, GUS, Warszawa 2004. 

 

Według zało�e� prognozy rozmiary emigracji b�d� najwi�ksze w województwach: 
�l�skim i opolskim. Prawie dla wszystkich województw charakterystyczne b�dzie tak�e 
ujemne saldo migracji zagranicznych w całym okresie prognozy. Wyj�tek stanowi� tu 
województwa małopolskie i mazowieckie, gdzie skala napływu do tych regionów b�dzie 
przewy�sza� odpływ.  

1.7 Podsumowanie  

Masowe transgraniczne w�drówki ludno�ci staj� si� nie tylko trwałym, ale coraz bardziej 
zło�onym składnikiem współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Wydaje si�, �e 
z tego powodu wymagaj� one uwzgl�dnienia w tworzonych strategiach i  dokumentach 
kierunkowych, tak�e na poziomie regionalnym. Wymagaj� tak�e stosownych regulacji 
prawnych, w ramach polityki migracyjnej. Kraje Europy 	rodkowej i Wschodniej, w tym 
Polska postrzegane s� jako kraje wysyłaj�ce, „wypychaj�ce do emigracji” na skutek 
istnienia relatywnej nadwy�ki zasobów pracy. S� to tak�e kraje, gdzie istnieje rynek pracy 
cudzoziemców, cho� nie w takiej skali, jak w starych krajach Unii Europejskiej. Zmienia si� 
oblicze zarówno emigracji, jak i skala imigracji.    

  Z analizy dotychczasowych trendów migracji wynika, �e zmniejsza si� liczba migracji 
osiedle�czych na rzecz �rednio i krótkoterminowych. Zwłaszcza te ostatnie stały si� 
dominuj�cym akcentem zachowa� migracyjnych. Migracje ostatnich lat dotycz� cz��ciej 
osób starszych wiekowo i słabiej wykształconych. Z bada� wynika, �e bardziej s� one 
konieczno�ci� ni� wyborem. Wynika to z wielu czynników makroekonomicznych, w tym 
poziomu rozwoju ekonomicznego i sytuacji na rynku pracy. 
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Przepływy ludno�ci przebiegaj� w obu kierunkach. „Migracje cudzoziemców do Polski, 
które stały si� od pocz�tku lat 90 minionego stulecia now� jako�ci� w �yciu publicznym, s� 
wci�� zjawiskiem słabo dostrzegalnym i anga�uj� siły społeczne w sposób nie 
odpowiadaj�cy perspektywicznemu znaczeniu dla społecznego i ekonomicznego rozwoju 
kraju”45.  

Migracje s� selektywnym procesem46, który przyci�ga w pocz�tkowej fazie dobrze 
wykształconych, wykwalifikowanych i wysoko motywowanych ludzi z wysyłaj�cych 
społeczno�ci. Prowadzi to do redukcji kapitału ludzkiego w regionach wysyłaj�cych i 
stagnacji, co z kolei prowadzi do wzrostu migracji. Wydaje si�, �e obecnie w Polsce istniej� 
przykłady regionów odpływowych, gdzie widoczne s� szczególne wpływy procesów 
migracji. Wyjazdy przynosz�c sukces jednostkom, które je podejmuj� „ ...niekoniecznie s� 
po�yteczne dla społeczno�ci lokalnych. Inaczej mówi�c, to co jest uzasadnione z punktu 
widzenia jednostki nie musi by� korzystne z punktu widzenia grupy, społeczno�ci lokalnej. 
Migracje, dostarczaj�c dodatkowego strumienia pieni�dzy, mog� działa� konserwuj�co na 
system społeczny (...). Dzi�ki nim mo�e by� bowiem usuni�ty czynnik wymuszaj�cy 
zmiany, jakim jest brak pracy i niedobór �rodków finansowych. A zatem długookresowe 
koszty migracji niepełnych mog� przewy�sza� krótkookresowe korzy�ci”47. Fakt ten nale�y 
mie� na wzgl�dzie szczególnie w odniesieniu do regionów o tradycjach migracyjnych, do 
których nale�y województwo opolskie. Wa�ne jest, aby perspektywa strat i korzy�ci, 
zwi�zanych z procesami migracyjnymi była uwzgl�dniana przy wyznaczaniu ewentualnych 
kierunków rozwoju w odniesieniu do polityki migracyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 A. Bernatowicz, Stowarzyszenie na rzecz integracji i ochrony cudzoziemców„ Proxenia”, „Polityka 
Społeczna”,  nr 3, Warszawa 2004, s. 23. 
46 np. wedle teorii skumulowanej przyczynowo�ci, na podstawie: D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje 
procesów migracji, „ Przegl�d Polonijny”, Kraków 2002, z. 4, s. 32.        
47 P. Kory�,  Peryferyjno��, a migracja niepełna, [w:] J. Ja�wi�ska, M. Okólski, Ludzie na hu�tawce...op. cit., 
s. 205. 



 

 

34 

 

Rozdział 2 

Olga Olszewska 

2. Prawo jako instrument polityki migracyjnej - kształtuj�cy czy wspomagaj�cy? 

 

 
Je�eli chcesz wiedzie�,  

co to jest prawo – musisz zobaczy�,  
jak ono działa. 

 
Roscoe Pound 

 

Odpowied� na postawione w tytule pytanie wydaje si� by� istotna w �wietle dalszego 
wykorzystywania prawa jako instrumentu polityki migracyjnej48, tym bardziej, gdy 
oczekuje si�, �e b�dzie on wykorzystywany w pełni i skutecznie. Prawo jest nieodzownym 
elementem ka�dej polityki, tak wi�c i polityki migracyjnej. Jest instrumentem 
pozwalaj�cym osi�ga� na tym polu okre�lone cele. Pragn� podj�� tu ogóln� refleksj� nad 
funkcj�, jak� pełni prawo w polityce migracyjnej. 

Fakt, i� prawo w polityce migracyjnej odgrywa rol� zarówno kształtuj�c�, jak   
i wspomagaj�c� jest bezsporny. Nie s�dz� by udało si� wskaza� kraj, gdzie pełniłoby ono 
wył�cznie jedn� z tych funkcji w czystej postaci. Zawsze wyst�puj� obie, chocia� jedna z 
nich ma charakter dominuj�cy. Nale�y wi�c zastanowi� si� nad przyczyn� tej dominacji, 
pami�taj�c wszelako, �e prawo w pewnym zakresie i kształtuje i wspomaga. 

Przedmiotem rozwa�a� b�dzie tu prawo rozpatrywane w skali kraju, nie za� w uj�ciu 
prawnomi�dzynarodowym. Kryterium podziału jest wi�c zasi�g oddziaływania 
poszczególnych typów norm – norm prawa wewn�trznego i norm 
prawnomi�dzynarodowych. Tak wi�c problematyka uregulowa� mi�dzynarodowych 
dotycz�cych migracji, zgodnie z zało�eniami, została zasadniczo wył�czona z zakresu 
niniejszej analizy. 

Mówi�c zatem o polityce migracyjnej Polski zostanie wzi�ty pod uwag�  wewn�trzny 
porz�dek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, a polityka migracyjna poddana b�dzie analizie 
wył�cznie pod k�tem rz�dz�cych ni� mechanizmów, nie za�  
poszczególnych przyj�tych rozwi�za�. 

Odpowied� na pytanie, czy prawo jako instrument polityki migracyjnej kształtuje j�, czy 
tylko wspomaga, pozwoli, jak si� wydaje, zrozumie� aktualn� sytuacj� Polski  
w kwestii migracji i obecne stadium polskiej polityki migracyjnej. Pomo�e te� wyja�ni� 
przyczyn� wci�� niedoskonałego prawa migracyjnego w Polsce oraz wskaza� �ródło 
dysproporcji mi�dzy Polsk� a krajami Europy Zachodniej w dziedzinie polityki migracyjnej. 

                                                 
48 Polityka migracyjna rozumiana przez zasady i działania podejmowane przez władze centralne i lokalne 
wobec napływu i przebywania na jego terytorium cudzoziemców, przede wszystkim w obszarze kontroli ich 
wjazdu/wyjazdu, obecno�ci cudzoziemców na rynku pracy oraz ułatwiania integracji imigrantów  
ze społecze�stwem przyjmuj�cym, [w]: S. Łodzi�ski, Problemy prawne polityki migracyjnej Polski 
 w latach 1989-1995 na tle rozwi�za� obowi�zuj�cych w krajach Unii Europejskiej, [w]: J. E. Zamojski (red.), 
Migracje i Społecze�stwo, Zbiór Studiów, nr 2, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997, str. 
82. 
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Mo�e tez da� odpowied� na pytanie, dlaczego te ostatnie, przy tak samo du�ym 
zaanga�owaniu oraz pracach prognostycznych i ustawodawczych w tej dziedzinie, lepiej ni� 
my radz� sobie z problemem migracji i lepiej umiej� ni� sterowa�. 

Prawo jest czynnikiem faktycznego kształtowania zachowa� ludzkich. W stosunku do 
polityki migracyjnej tworzy normy okre�laj�ce przebieg migracji. Mo�e zach�ci�, b�d� 
zniech�ci� nowych imigrantów do przyjazdu. Wskazuje zasady, którym migranci 
zobowi�zani s� podporz�dkowa� si� na terytorium danego pa�stwa. Ułatwia, b�d� utrudnia 
migracj�, maj�c jednak na wzgl�dzie przede wszystkim dobro pa�stwa. Okre�la zasady 
wjazdu i wyjazdu cudzoziemców, zasady ich zatrudnienia, dost�pu do systemu opieki 
zdrowotnej, socjalnej, edukacji. Reguluje normy nadawania obywatelstwa, czy 
przyznawania azylu. Prawo jest swoistym �rodkiem kontroli społecznej. 	rodkiem 
socjotechnicznym. Z drugiej strony prawo jednak zabezpiecza pewne prawa migrantów.  

Prawo nigdy nie jest tworzone w oderwaniu od rzeczywisto�ci społeczno-ekonomicznej. 
Obustronne oddziaływanie i zale�no�ci s� naturalne. Poszczególne gał�zie systemu 
prawnego reguluj� wi�c wszelkie dziedziny zwi�zane z mechanizmami migracji,  
jak i sam� aktywno�ci� migrantów.  

Istotn� rol� odgrywa jednak tak�e sam proces tworzenia i stosowania prawa. Prace 
przygotowawcze powinny wyprzedza� prace prawotwórcze49. Nale�y równie� pami�ta� o 
efektywno�ci celów obranych przez ustawodawc�, gdzie prawo stanowi instrument dla ich 
osi�gni�cia. Prawodawstwo musi by� efektywne50. Wszystko winno by� rozpatrywane przy 
ogólnym zało�eniu efektywno�ci systemu, z mo�liwo�ci� korektur szczegółowych w 
przypadku stwierdzonej nieefektywno�ci. 

Pojawia si� jednak pytanie, czy to wła�nie prawo determinuje okre�lon� lini� polityki 
migracyjnej w danym pa�stwie, czy mo�e na odwrót – pewne rozwi�zania prawne s� 
wynikiem analiz i bada�, czyli skonkretyzowanych ju� zało�e� polityki migracyjnej. Jest 
zatem prawo instrumentem kształtuj�cym polityk� migracyjn�, czy te� wspomagaj�cym? 

Do analizy tego zagadnienia wykorzystane zostały zało�enia doktryny funkcjonalizmu 
ameryka�skiego51, a wła�ciwie jednego z jego kierunków, okre�lanego mianem idealizmu 
prawniczego (inaczej szkoł� interesu społecznego). Za głównego reprezentanta 
funkcjonalizmu uzna� nale�y Olivera Wendella Holmesa, a w obr�bie samego ju� idealizmu 
– Roscoe Pounda52. 

Dlaczego wła�nie funkcjonalizm? – Poniewa� w swoich zało�eniach przenosi punkt 
ci��ko�ci z badania istoty prawa na pytanie o to, jak funkcjonuje prawo, czyli jakie 
wywołuje skutki społeczne, gospodarcze, polityczne etc. St�d te� nazwa – functional 
jurisprudence. Tak wi�c zasadnicz� sfer� obserwacji i poznania okazuje si� prawo  
w działaniu (podział: law in books i law in action).  
                                                 
49 Schemat czynno�ci procesu prawotwórstwa zmierzaj�cych do jego racjonalnego realizowania nale�y 
scharakteryzowa� w sposób nast�puj�cy: 1) ustalenie dotychczasowego unormowania danej dziedziny,  
2) ustalenie skutków społecznych dotychczasowego unormowania danej dziedziny, 3) ustalenie 
alternatywnych sposobów unormowania tej dziedziny i przewidywanych skutków tych rozwi�za�,  
4) sformułowanie oceny globalnej całokształtu skutków ka�dego z alternatywnych rozwi�za�, 5) wybór 
decyzji optymalnej w danym układzie. Niemniej jednak w praktyce, pod wpływem ró�nych czynników 
ubocznych, nierzadko odst�puje si� od modelu wzorcowego, cho� nie zawsze musi to wpływa� negatywnie na 
proces prawotwórczy. Niezmiennie istotn� kwesti� pozostaje jednak organizacyjne i metodologiczne uło�enie 
współpracy pomi�dzy prawodawcami a ekspertami, którzy jako fachowcy w danej dziedzinie 
współodpowiadaj� za jako�� tworzonego prawa. [w:] Z. Ziembi�ski, Socjologia prawa jako nauka prawna, 
Warszawa - Pozna� 1975, str. 46. 
50 Z. Ziembi�ski, O stanowieniu i obowi�zywaniu prawa, Warszawa 1995, str. 103-110; W. Lang,  
J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pa�stwa i prawa, Warszawa 1986, str. 495. 
51 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1999, str. 415-417. 
52 Główne prace R. Ponda: Social Control Through Law, 1942; An Introduction to the Philosophy of Law, 
1946; The Spirit of Common Law, 1921; Law in Books and Law in Action, 1910. 
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Zało�eniem jest tu – poza badaniem prawa, jego �ródeł, czy zasad stosowania – 
dociekanie katalogu celów le��cych u podstaw działalno�ci ustawodawcy. Cele te dowodz�, 
w jaki sposób ustawodawca zmierza do łagodzenia konfliktów  
pojawiaj�cych si� w ka�dym społecze�stwie, w tym wypadku – problemu migracji. Tego 
rodzaju pojmowanie podstawowych kryteriów stanowienia i stosowania prawa zmierza do 
urzeczywistniania uprzednio zało�onych idei jako podstawowych (i w tym znaczeniu 
kierunek otrzymał miano idealistycznego). 

Zadanie prawa w nowoczesnym społecze�stwie to in�ynieria społeczna, maj�ca  
za podstawowe zadanie poszukiwanie i w konsekwencji wypracowanie, społecznych 
kompromisów godz�cych rozbie�ne interesy indywidualne czy te� grupowe, 
doprowadzaj�ce dane społecze�stwo do warunków w miar� ustabilizowanego rozwoju.53 
Jest to cel przejawiaj�cy cechy statyczne, nie wyklucza on jednak pogł�biania tego rozwoju, 
tym samym stopniowego polepszania warunków �ycia. Mo�na zatem wyró�ni� cel bli�szy i 
dalszy. 

Podstawowym zało�eniem my�lenia funkcjonalistycznego jest relatywizm. Nie ma celów 
uniwersalnych stoj�cych ponad pa�stwem. Konkretne natomiast cele, wyznaczane w danym 
okresie historycznym, s� uzale�nione od wielu podstawowych czynników, mi�dzy innymi 
takich, jak ogólny rozwój �ycia ekonomicznego, poziom kultury politycznej, kultury 
osobistej wi�kszo�ci obywateli, konfiguracji stosunków mi�dzynarodowych w danym 
regionie �wiata. Podobnie relatywne powinno by� podej�cie do zagadnie� migracji i, co za 
tym idzie, polityki migracyjnej. 

Wydaje si�, i� odpowied� na pytanie, czy prawo wspomaga, czy kształtuje polityk� 
migracyjn�, zwi�zana jest �ci�le ze stadium rozwoju tej polityki w pa�stwie,  
to znaczy, czy znajduje si� ona na etapie pierwszym – administracyjno-biurokratycznym, 
czy drugim – zarz�dzania migracjami.54 Według tego kryterium kraje z do�wiadczeniem 
imigracyjnym znajduj� si� w fazie drugiej, natomiast kraje bez takowego do�wiadczenia – 
w fazie pierwszej. 

W krajach posiadaj�cych do�wiadczenia z problemem imigracji, gdzie polityka 
migracyjna znajduje si� obecnie ju� na drugim etapie rozwoju (tj. etapie zarz�dzania 
migracjami) mo�na mówi�, i� prawo jest instrumentem wyra�nie kształtuj�cym, �wiadomie 
wykorzystywanym do osi�gni�cia konkretnych efektów. Pa�stwa takie, prowadz�c badania, 
dokonuj�c prognoz ruchów migracyjnych, okre�laj� cele swojej polityki migracyjnej. 
Priorytetem pozostaje dobrobyt i bezpiecze�stwo jego obywateli. Prawo jest instrumentem 
słu��cym realizacji zało�e� polityki migracyjnej.  
 

Schemat 1. Zale�no�ci mi�dzy prawem a polityk� migracyjn� w kraju z do�wiadczeniami 
imigracyjnymi. 

 

PLAN � PRAWO � POLITYKA MIGRACYJNA � EFEKTY OSTATECZNE 

(zadowalaj�ce) 

 

 

                                                 
53 H. Olszewski, M. Ziemierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Pozna� 1994, str. 413-415;  
H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1986, str. 427. 
54 R. Rotte, Immigration Control In United Germany. Toward a Broader Scope of National Policies, 
International Migration Review 2000, vol. 34, Spring/Summer, no. 2, str. 364-365. 
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W krajach za� takich jak Polska, gdzie polityka migracyjna dopiero si� kształtuje55 (faza 
administracyjno-biurokratyczna), gdzie brak jest do�wiadczenia w okre�laniu zało�e� i 
celów w tej materii, gdzie potrzeba tego typu regulacji jest zagadnieniem stosunkowo 
nowym, prawo pozostaje de facto instrumentem pomocniczym, czyli wspomagaj�cym. 
Teoretycznie ma pełni� rol� kształtuj�c�, jednak�e rozwi�zania przyjmowane na tym etapie 
rozwoju polityki migracyjnej nie gwarantuj� pewnych efektów. Oczywi�cie, pa�stwa takie 
bior� przykład z pa�stw do�wiadczonych, podpatruj�c ich rozwi�zania prawne, jednak 
mimo wszystko potrzeba do�wiadczenia, potrzeba własnych bada�, prognoz, obserwacji 
zwi�zanych ze specyfik� ka�dego z poszczególnych pa�stw w dziedzinie migracji. Istniej� 
bowiem minimalne standardy, które pa�stwa powinny spełnia�, brak jest jednak 
uniwersalnych, wsz�dzie sprawdzaj�cych si� i zawsze skutecznych rozwi�za� prawnych56. 

Tak wi�c w krajach, gdzie �wiadoma polityka migracyjna jest zjawiskiem stosunkowo 
nowym, owszem, prawo jest instrumentem stopniowo pozwalaj�cym kształtowa� polityk� 
migracyjn�, jednak�e nie mo�na w pełni przewidzie� jego skuteczno�ci.  
W rezultacie to polityka migracyjna kształtuje prawo przy zastosowaniu adekwatnych,  
i co za tym idzie, skutecznych rozwi�za�). 
 

Schemat 2. Zale�no�ci mi�dzy prawem a polityk� migracyjn� w kraju, gdzie polityka ta jest 
w fazie kształtowania si�. 
 

PLAN � PRAWO � EFEKTY (NIEZADOWALAJ�CE) � NOWE PRAWO � 

EFEKTY � POLITYKA MIGRACYJNA � EFEKTY OSTATECZNE 

 

Działania prawne w kontek�cie polityki migracyjnej mo�na scharakteryzowa�  
w nast�puj�cy sposób: 
 

Kraje z do�wiadczeniami imigracyjnymi: 
 

DO	WIADCZENIE � WYKORZYSTANIE ODPOWIEDNIEGO 

(ADEKWATNEGO) INSTRUMENTU PRAWNEGO � OSIAGNICIE 

ZAMIERZONEGO CELU. 

 

Kraje nieposiadaj�ce do�wiadcze� w polityce migracyjnej: 
 

 

BRAK DO	WIADCZENIA � WYKORZYSTANIE INSTRUMENTU 

PRAWNEGO � BRAK PEWNO	CI, CO DO OSI�GNICIA ZAMIERZONEGO 

CELU. 

 

                                                 
55 K. Iglicka, P. Ka�mierkiewicz, M. Rafał-Mazur, Zarz�dzanie migracj�. Przypadek i do�wiadczenia Polski w 
odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej, Warszawa 2003, str. 9-10. 
56 W odniesieniu do procesu prawotwórstwa por. Z Ziembi�ski, Socjologia prawa jako nauka prawna, 
Warszawa - Pozna� 1975, str. 46. 
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	yciem prawa – pisał Oliver W. Holmes – jest nie logika, lecz do�wiadczenie. 
Do�wiadczenie pozwala na tworzenie dobrego prawa, a dobre prawo, to tak�e dobra 
polityka migracyjna. Dobre prawo, to niezb�dny warunek porz�dku i dobrobytu  
w pa�stwie.  

Mogłoby si� wydawa�, �e w dobie globalizacji powstanie tak�e wspólna polityka 
migracyjna, wsparta sum� do�wiadcze� wszystkich pa�stw j� tworz�cych i stopniowym 
ujednolicaniem prawa w tej dziedzinie. Nie jest to jednak tak oczywiste. Teoretycznie 
wspólne przeciwstawienie si� problemowi powinno da� lepsze efekty ni� działania 
partykularne, mimo to w praktyce wypracowanie wspólnego stanowiska, godz�cego 
niekiedy przeciwstawne interesy, nie jest łatwe. Owszem w ramach Unii Europejskiej s� 
prowadzone pewne prace, których celem jest wspólne zarz�dzanie migracjami, niemniej 
jednak jest to dziedzina trudna do uregulowania ponadpa�stwowego. Prace mi�dzyrz�dowe 
w tej materii przebiegaj� wolno i z trudno�ciami. Ró�nice warunków społeczno-
gospodarczych i kulturowych pomi�dzy poszczególnymi pa�stwami oraz du�e dysproporcje 
w stopniu zaawansowania rozwoju polityk migracyjnych (faza administracyjno-
biurokratyczna, b�d� zarz�dzanie migracjami) wpłyn�ły na ustalenie minimalnych 
standardów, pozostawiaj�c pa�stwom członkowskim swobod� decydowania w kwestiach 
szczegółowych. 

Wydaje si�, i� nale�ałoby przezwyci��y� wspomniane ró�nice i, na szczeblu 
mi�dzyrz�dowym, próbowa� wypracowa� efektywny sposób zarz�dzania zjawiskiem 
migracji, uwzgl�dniaj�c tak potrzeby rynków pracy, jak i systemów opieki socjalnej. Jest to 
jednak wci�� odległy cel. 

Nale�y te� podkre�li�, �e kontrola migracji nie mo�e by� uto�samiana z zarz�dzaniem 
migracjami. Kontrola jest bowiem stadium pierwszym polityki migracyjnej (faza pierwsza – 
administracyjno-biurokratyczna, gdzie prawo raczej j� wspomaga ni� kształtuje), swego 
rodzaju pierwsz� reakcj� na problemy, które nios� ze sob� ruchy migracyjne. Zarz�dzanie 
migracjami jest z kolei efektem wypracowanej ju� polityki migracyjnej (faza druga). 

W�ród postulatów wspólnej polityki migracyjnej znale�� si� powinny: walka z nielegaln� 
imigracj�, strategia walki ze zorganizowanymi grupami przest�pczymi przemycaj�cymi 
imigrantów do Unii Europejskiej, �ci�lejsza współpraca z krajami tranzytu i pochodzenia 
imigrantów (by w ten sposób obni�y� presj� migracyjn�), integracja obecnych na danym 
terytorium imigrantów, a tak�e konieczno�� kontrolowania legalnej imigracji ekonomicznej.  

Nale�y mie� �wiadomo��, i� dzi�ki tym działaniom nie uda si� uzyska� całkowitej 
kontroli nad zjawiskiem imigracji, mo�na je jednak b�dzie w pewnym zakresie 
koordynowa� (lepszy bowiem jest mie� wpływ ograniczony ni� �aden).  

  Polska polityka migracyjna, w moim przekonaniu, bior�c pod uwag� jej obecne 
stadium rozwoju, jest polityk� wła�ciw�. Uwa�am, i� został obrany wła�ciwy kierunek57. 
Sytuacja winna poprawi� si� za kilka lub kilkana�cie lat, gdy Polska po przej�ciu z fazy 
administracyjno-biurokratycznej do fazy zarz�dzania migracjami nabierze do�wiadczenia w 
tej materii. 

Wniosek z przeprowadzonej wy�ej analizy, czyli stwierdzenie, i� w Polsce prawo 
pozostaje wci�� głównie instrumentem wspomagaj�cym polityki migracyjnej, pozwala 
bardziej liberalnie i z wi�ksz� wyrozumiało�ci� patrze� na nie w pełni jeszcze zadowalaj�ce 
skutki polskiej polityki migracyjnej. Potrzebny jest czas i id�ce w �lad  
za nim do�wiadczenie. Mo�e tak�e stworzenie jako odr�bnej (tak�e w sensie nauki) polityki 

                                                 
57 K. Iglicka, Allargamento e politiche migratorie in Europa Orientale: il caso della Polonia [w:] Europa. 
Allargamento a Est e immigrazione, Roma 2004, str. 178-180. 
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prawa, maj�cej na celu racjonalne i celowe tworzenie prawa58 – co miałoby tak�e 
bezpo�rednie przeło�enie na polityk� migracyjn�, gdzie prawo odgrywa przecie� tak wa�n� 
rol� – byłoby słuszne. Praktyka pa�stw trzecich, analiza ich praktyk i stosowanie 
sprawdzonych, ale obcych rozwi�za� przynosi pewne rezultaty, jednak�e to nie wystarczy. 
Potrzeba rodzimych do�wiadcze� �ci�le wynikaj�cych z uwarunkowa� społeczno-
ekonomicznych Polski i specyfiki sytuacji w kraju.59 Daje to prawo  
do popełniania bł�dów, które, jak s�dz�, zaowocuj� jednak siln� i skuteczn� polityk� 
migracyjn� opart� na zarz�dzaniu migracjami. Pytanie, kiedy to nast�pi i w czym b�dzie 
przejawia� si� skuteczno�� polityki migracyjnej w Polsce jest materiałem do odr�bnej 
analizy. 

Nale�y jednak pami�ta�, i� przej�cie z fazy administracyjno-biurokratycznej  
do zarz�dzania migracjami nie jest procesem krótkim i płynnym. Wymaga czasu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Petra�ycki L., Wst�p do nauki prawa i moralno�ci, Warszawa 1959, str. 13. 
59 K. Iglicka, P. Ka�mierkiewicz, M. Rafał-Mazur, Zarz�dzanie migracj�. Przypadek i do�wiadczenia Polski w 
odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej, Warszawa 2003, str. 8-22, 25-44; K. Iglicka, Allargamento e 
politiche migratorie in Europa Orientale: il caso della Polonia [w:] Europa. Allargamento 
 a Est e immigrazione, Roma 2004, str. 170-172. 
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Rozdział 3 

Andrzej Stachurski 

3. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. 

Problem zatrudnienia cudzoziemców w Polsce do ko�ca lat osiemdziesi�tych XX wieku 
praktycznie nie istniał z uwagi na mało znacz�c� ilo�� cudzoziemców, zamierzaj�cych 
podj�� prac� w naszym kraju. W tym okresie mo�na mówi� jedynie o zatrudnianiu 
cudzoziemców, posiadaj�cych zezwolenie na pobyt stały oraz cudzoziemcach 
wykonuj�cych prac� w ramach dwustronnych umów mi�dzynarodowych. 

O małej skali tego zjawiska �wiadczy bezspornie to, �e jedynym aktem prawnym 
reguluj�cym post�powanie przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce było zarz�dzenie nr 
31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1965 roku w sprawie zatrudnienia 
cudzoziemców60. Zgodnie z nim cudzoziemiec tj. obywatel pa�stwa obcego lub 
bezpa�stwowiec, mógł by� zatrudniony w pa�stwowym zakładzie pracy (urz�dzie, 
instytucji lub przedsi�biorstwie) je�eli obowi�zuj�ce przepisy nie uzale�niały zatrudnienia 
od posiadania obywatelstwa polskiego oraz je�eli ubiegaj�cy si� o prac� posiadał 
zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Wyj�tek stanowiło zatrudnianie cudzoziemców 
przebywaj�cych w naszym kraju na podstawie konwencji o małym ruchu granicznym61. W 
tych przypadkach wykonywanie pracy nie było uzale�nione od posiadania zezwolenia na 
pobyt stały. 

Zatrudnienie cudzoziemca w zakładzie pracy wymagało - w ka�dym wypadku - 
uprzedniego pisemnego zezwolenia62 kierownika zakładu pracy. Przed wydaniem 
zezwolenia, maj�cy zatrudni� cudzoziemca musiał zasi�ga� opinii wła�ciwej ze wzgl�du na 
jego miejsce zamieszkania komendy - wojewódzkiej (równorz�dnej) Milicji Obywatelskiej. 
W przypadku wydania negatywnej opinii cudzoziemiec nie mógł podj�� zatrudnienia63. 

Przepisy zarz�dzenia nie dotyczyły cudzoziemców (sta�ystów, stypendystów, 
specjalistów) zatrudnionych na podstawie porozumie� i umów mi�dzynarodowych, jak 
równie� cudzoziemców zatrudnionych przez placówki zagraniczne w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

Koniec lat osiemdziesi�tych i pocz�tek dziewi��dziesi�tych XX wieku był okresem 
rozpoczynaj�cej si� w naszym kraju transformacji oraz coraz wi�kszej swobody 
przemieszczania si� cudzoziemców, szczególnie z pa�stw byłego ZSRR. Spowodowało to, a 
wr�cz wymusiło zmiany w prawodawstwie w dziedzinie zatrudnienia, w tym konieczno�� 
uj�cia w ramy ustawowe kwestii zatrudnienia cudzoziemców. 

Pierwszym aktem prawnym w randze ustawy, reguluj�cym zatrudnianie cudzoziemców - 
była ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu64. W jej zapisach po raz pierwszy 
zdefiniowano, kogo nale�y uzna� za cudzoziemca. I tak: cudzoziemcem była osoba, nie 
posiadaj�ca obywatelstwa polskiego ani karty stałego pobytu w Polsce. Kwestii zatrudnienia 
cudzoziemców po�wi�cony był tylko jeden z artykułów ustawy, który jednak jasno okre�lał, 
�e ka�dy zakład pracy lub osoba fizyczna zamierzaj�ca zatrudni� cudzoziemca na obszarze 
                                                 
60 M.P. z 1965 r. Nr 23, poz. 110. 
61 Konwencja mi�dzy Polsk� Rzecz�pospolit� Ludow� a Republik� Czechosłowack� o małym ruchu 
granicznym podpisana 4 lipca 1959 r. (Dz. U. z 1960 r., Nr 27, poz. 153). 
62 Zezwolenia na prac� - u�ywano ró�nych nazw - w ró�nych okresach: zgoda, przyrzeczenie wydania 
zezwolenia na prac�. 
63 Minister Spraw Wewn�trznych mógł zwolni� niektóre zakłady pracy od obowi�zku zasi�gania opinii w 
sprawie zamierzonego zatrudnienia okre�lonych kategorii cudzoziemców. 
64 Dz. U. z 1989 r., Nr 75, poz. 446 z pó�n. zm. 
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naszego kraju musi uzyska� zgod� organu stopnia wojewódzkiego tj. dyrektora 
wojewódzkiego biura pracy. Wydaj�c zgod� na zatrudnienie organ ten musiał uwzgl�dnia� 
sytuacje, panuj�c� na krajowym rynku pracy. Wyj�tek stanowili cudzoziemcy zatrudniani w 
placówkach Polskiej Akademii Nauk. W tych przypadkach warunki zatrudnienia 
cudzoziemców ustalał samodzielnie Sekretarz Polskiej Akademii Nauk. Nale�y zauwa�y�, 
�e w ustawie był równie� zapis mówi�cy o tym, i� odr�bne przepisy mogły uzale�ni� 
wykonywanie zawodu od uzyskania zgody wła�ciwego organu na jego wykonanie (np. 
prawa wykonywania zawodu lekarza).  

Kolejnym aktem prawnym, normuj�cym kwestie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce 
była ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu z dnia 16 pa�dziernika 1991 roku65. Ustawa ta, 
podobnie jak wcze�niejsza, wyra�nie wskazywała na konieczno�� uzyskania przez 
pracodawc� zgody na zatrudnienie cudzoziemca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jednak�e dodatkowo rozszerzono w niej wymóg uzyskania zgody na przypadki powierzania 
cudzoziemcom płatnych �wiadcze� usług. Zgody na zatrudnienie cudzoziemców wydawane 
były przez wojewódzkie urz�dy pracy. Ustawa wprowadziła precyzyjniejsze zapisy 
dotycz�ce okresu, na jaki zostaje wydane zezwolenie u wskazanego pracodawcy, rodzaju 
wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska. W ustawie pierwszy raz wprowadzono 
odno�nik dotycz�cy trybu i zasad zatrudniania cudzoziemców przy realizacji usług 
eksportowych �wiadczonych przez jednostki zagraniczne w Polsce. Tryb zatrudniania tej 
grupy cudzoziemców miało okre�li� rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 
porozumieniu z Ministrem Finansów. Podobnie jak we wcze�niejszej regulacji tak i tu 
warunki zatrudnienia cudzoziemców w placówkach Polskiej Akademii Nauk ustalał 
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk. 

Okres od 1965 do 1990 roku tj. obowi�zywania zarz�dzenia nr 31 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 29 kwietnia 1965 roku, mo�na nazwa� okresem zamkni�tym 
(hermetycznym), skierowanym tylko do bardzo w�skiej grupy cudzoziemców 
przebywaj�cych w naszym kraju. Nadanie w 1989 roku przepisom o zatrudnieniu rangi 
ustawowej, wskazuje na rosn�c� wag� tego zagadnienia. Przepisy były dostosowane do 
panuj�cej w Polsce sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Natomiast okres po 1990 roku to 
czas stopniowego otwarcia na cudzoziemców, zamierzaj�cych podj�� prac� w Polsce. 
Skierowany szczególnie na przybywaj�cych do naszego kraju obywateli pa�stw byłego 
ZSRR. Okres ten charakteryzował si� rozszerzaniem katalogu cudzoziemców zwalnianych z 
konieczno�ci uzyskiwania niezb�dnych zezwole� na prac�. 

Aktem, wychodz�cym naprzeciw rodz�cym si� potrzebom była ustawa z dnia 14 grudnia 
1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu66. Obowi�zywała ona, ze zmianami, 
przez okres kolejnych 10 lat. Po raz pierwszy rozszerzyła ona zakres zwolnie� z 
konieczno�ci posiadania niezb�dnego zezwolenia na zatrudnienie o cudzoziemców, którym 
nadano status uchod�cy. Tak wi�c w pierwszym okresie obowi�zywania przepisów o 
zatrudnieniu były wskazane tylko dwa podmioty uprawnione do wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia. Z czasem katalog ten ulegał 
rozszerzeniu przy kolejnych nowelizacjach. 

Łatwiejszy dost�p do wykonywania pracy na terytorium naszego kraju (na podstawie 
odr�bnych przepisów) uzyskiwali mi�dzy innymi cudzoziemcy, b�d�cy pracownikami 
dydaktycznymi, nauczycielami j�zyków obcych zatrudnianymi w wy�szych uczelniach. Bez 
zmian natomiast wykonywa� prac� mogli pracownicy Polskiej Akademii Nauk (warunki 
zatrudnienia ustalał Sekretarz Polskiej Akademii Nauk). 

                                                 
65 Dz. U. z 1991 r., Nr 109, poz. 457 z pó�n. zm.  
66 Dz. U. z 1995 r., Nr 1, poz. 1, z pó�n. zm. 
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Wielokrotne nowelizacje przepisów w zakresie zatrudnienia stawały si� mało czytelne i 
sprawiały problemy interpretacyjne, równie� konieczno�� dostosowania naszego prawa do 
przepisów unijnych stały si� przyczynkiem do podj�cia prac nad now� ustaw�. Ich efektem 
było uchwalenie w dniu 20 kwietnia 2004 roku ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, która weszła w �ycie w dniu 1 czerwca 2004 roku67. Generalnie 
ma ona zastosowanie do obywateli polskich, ale równie� reguluje problematyk� 
zatrudnienia cudzoziemców poszukuj�cych i podejmuj�cych zatrudnienie lub inn� prac� 
zarobkow� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S� nimi obywatele pa�stw 
członkowskich Unii Europejskiej, obywatele pa�stw, z którymi Unia Europejska zawarła 
umowy o swobodzie przepływu osób, cudzoziemscy członkowie ich rodzin. Cudzoziemcy, 
posiadaj�cy status uchod�cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaj�cy zezwolenie 
na osiedlenie si�, posiadaj�cy zgod� na pobyt tolerowany lub korzystaj�cy z ochrony 
czasowej, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
korzystaj�cy z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcy członkowie 
rodzin obywateli polskich i cudzoziemców (którzy przebywaj� na czas oznaczony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którym wła�ciwy organ udzielił 
zezwolenia na prac� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

W ustawie tej w dalszym ci�gu wymaga si� uzyskania zezwole� na prac�, ale 
jednocze�nie w sposób istotny rozszerza si� katalog osób, które tego zezwolenia nie musz� 
posiada�. To osoby: posiadaj�ce status uchod�cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 
zezwolenie na osiedlenie si�, zgod� na pobyt tolerowany, korzystaj�ce z ochrony czasowej 
w Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie rodziny obywatela polskiego - b�d�cego 
obywatelami pa�stw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatele pa�stw, z którymi 
Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób i posiadaj�ce zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w 
zwi�zku z zawarciem zwi�zku mał�e�skiego.  

Z obowi�zku uzyskania zezwolenia zwolnieni s� równie� cudzoziemcy: posiadaj�cy 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
udzielone w zwi�zku z zawarciem zwi�zku mał�e�skiego z obywatelem polskim. Równie� 
cudzoziemcy wykonuj�cy prac� na podstawie odr�bnych przepisów np. umów i porozumie� 
mi�dzynarodowych, których Polska jest stron� nie musz� posiada� zezwole�. Do tej grupy 
cudzoziemców mo�na zaliczy� mi�dzy innymi: nauczycieli j�zyków obcych lub 
prowadz�cych zaj�cia w j�zykach obcych wykonuj�cych prac� w ramach umów i 
porozumie� mi�dzynarodowych realizowanych przez ministra wła�ciwego do spraw 
o�wiaty i wychowania. Pełen katalog zawodów, w których mo�na powierzy� 
cudzoziemcowi wykonywanie pracy w naszym kraju, bez konieczno�ci uzyskiwania 
zezwolenia przedstawiony został w rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 19 grudnia 2001 roku (ostatnia nowelizacja w 2004 roku)68. 

Nale�y równie� wspomnie�, �e ustawodawca przewidział przypadki, w których 
przyrzeczenia i zezwolenia na prac� mog� by� wydawane bez wzgl�du na sytuacj� na rynku 
pracy. Do tej grupy mo�na zaliczy� mi�dzy innymi: cudzoziemców - cudzoziemców rodzin 
pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urz�dów konsularnych, organizacji 
mi�dzynarodowych, cudzoziemców - lekarzy i lekarzy stomatologów, absolwentów 
polskich uczelni medycznych odbywaj�cych wymagane sta�e. Pełny wykaz został 
przedstawiony w rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 
2001 roku (ostatnia nowelizacja 2004 rok)69. 
                                                 
67 Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001. 
68 Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1765, z pó�n. zm. 
69 Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1767, z pó�n. zm. 
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Jest te� grupa pa�stw, których obywatele obj�ci s� ograniczeniami w sferze 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenia w pracy 
cudzoziemców wprowadzone zostały na podstawie regulacji traktatu akcesyjnego. 
Pa�stwami tymi s�: Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika 
Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika 
Islandii, Ksi�stwo Lichtensteinu, Wielkie Ksi�stwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, 
Republika Federalna Niemiec, Królestwo Norwegii, Republika Portugalii, Republika 
Włoska (rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 roku - weszło w 
�ycie 1 czerwca 2004 roku)70. 

Mo�na w tym miejscu zada� pytanie: sk�d wła�nie taka lista pa�stw? Otó� 
Rzeczypospolita Polska si�gn�ła po tzw. „lustrzane ograniczenia” - poniewa� wszystkie te 
pa�stwa wprowadziły ograniczenia w dost�pie obywateli polskich do swoich rynków pracy 
- zgodnie z zasad� wzajemno�ci. W tym miejscu nasuwa si� równie� drugie pytanie - czy 
słusznie wprowadzono wobec wy�ej wymienionych pa�stw ograniczenia? Zdania s� 
podzielone - wielu ekspertów uwa�a, �e nale�y opiera� si� na zasadzie wzajemno�ci w 
realiach europejskich i uzna� to za standard, a nie za post�powanie nadzwyczajne. 
Wprowadzenie ogranicze� miało spełni� rol� bod�ca, �eby kraje Unii Europejskiej szybciej 
otwierały dla Polaków swoje rynki pracy. Innego zdania s� ci, którzy uwa�aj�, �e 
powinni�my otworzy� polski rynek pracy. W przeciwnym przypadku mo�e to odstraszy� 
małe i �rednie firmy, które uznaj�, �e nie ma sensu traci� czasu na załatwianie formalno�ci 
zwi�zanych z zatrudnieniem. Zdaniem tych osób s� to niepotrzebne ograniczenia, natury 
politycznej - forma manifestacji, która niczemu nie słu�y. 

Ograniczenia te nie dotycz� tylko obywateli Królestwa Wielkiej Brytanii, Republiki 
Irlandii oraz Królestwa Szwecji i obywateli pa�stw, które wraz z naszym krajem w dniu 1 
maja 2004 roku wst�piły do Unii Europejskiej. W stosunku do obywateli Królestwa Danii, 
Królestwa Niderlandów i Królestwa Norwegii zostały uproszczone procedury wydawania 
zezwole� (w tym przypadku nie bada si� merytorycznych przesłanek do wydania 
zezwolenia, a wydane jest ono automatycznie). 

W tym miejscu nale�y doda�, i� wszyscy obywatele pa�stw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz pa�stw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie 
przepływu osób, którzy wcze�niej - przed wej�ciem w �ycie nowej ustawy - przez ostatnie 
12 miesi�cy nieprzerwanie wykonywali ju� prac� w naszym kraju równie� nie musz� 
ubiega� si� o zezwolenie. 

W porównaniu z katalogiem cudzoziemców, którzy zwolnieni byli z posiadania 
zezwole� na prac� na podstawie wcze�niejszych przepisów widzimy, �e został on w chwili 
obecnej wyra�nie powi�kszony. Na uwag� zasługuj� trzy grupy cudzoziemców, które s� 
zwolnione z posiadania zezwole� na zatrudnienie. Dwie pierwsze - to cudzoziemcy, którzy 
posiadaj� zgod� na pobyt tolerowany i cudzoziemcy, którzy korzystaj� z ochrony czasowej 
w naszym pa�stwie. S� to cudzoziemcy, których status został okre�lony w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej71. Trzeci� grup� stanowi� cudzoziemcy, współmał�onkowie obywateli polskich, 
którzy posiadaj� zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z tytułu zawartego zwi�zku 
mał�e�skiego z obywatelem polskim (grupa tych cudzoziemców przez wiele lat domagała 
si� takich zwolnie� i wreszcie je uzyskała). 

W tak krótkim okresie obowi�zywania nowych przepisów trudno oceni�, czy spełniaj� 
one oczekiwania osób je stosuj�cych jak i samych cudzoziemców, ale obecna ustawa – w 

                                                 
70 Dz. U. z 2004 r., Nr 123, poz. 1293. 
71 Dz. U. z 2003 r., Nr 127, poz. 1176. 
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�wietle opinii osób, które na co dzie� zajmuj� si� problematyk� zatrudnienia - jest bardziej 
przejrzysta i precyzyjna od poprzednich. Co prawda obowi�zuj� w chwili obecnej stare akty 
wykonawcze - jednak�e tre�� nowych rozporz�dze� okre�laj�cych zasady i tryb wydawania 
zezwole� oraz przypadki okre�laj�ce kiedy mo�na np. odst�pi� od badania lokalnego rynku 
pracy przy wydawaniu zezwole� nie b�d� odbiega� od nowych. 

Zezwolenia na prac� wydawane s� zgodnie z zasad� ochrony polskiego rynku pracy oraz 
jego komplementarno�ci. Zatrudnienie cudzoziemców w �adnym wypadku nie mo�e by� 
konkurencyjne w stosunku do zatrudnienia obywateli polskich, tzn. mo�e je jedynie 
uzupełnia� w ramach potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy. Przy rozpatrywaniu 
wniosków o zezwolenie na prac� dla cudzoziemców, ka�dorazowo brana jest pod uwag� 
sytuacja na lokalnym rynku pracy w danym województwie. Mo�na wi�c pokusi� si� o 
stwierdzenie, �e poczyniono pierwsze kroki w kierunku sprecyzowania kryteriów 
zatrudnienia cudzoziemców w naszym kraju, jednocze�nie próbuj�c uelastyczni� regulacje 
rynku pracy. Jest to wła�ciwy kierunek, w jakim zmierza polityka zatrudnienia 
cudzoziemców, a kolejne do�wiadczenia (w tym innych pa�stw) musz� zaowocowa� 
nowymi unormowaniami bardziej dostosowanymi do zmieniaj�cej si� sytuacji na rynku 
pracy.  

W tym miejscu nale�y wskaza�, �e prawo dotycz�ce kwestii zatrudnienia cudzoziemców 
w innych krajach europejskich, które ciesz� si� du�ym zainteresowaniem na rynku pracy 
(np. Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania, Królestwo Niderlandów lub Królestwo 
Szwecji) jest bardziej ,,rygorystyczne” ni� w naszym kraju i skierowane w szczególno�ci na 
przyjmowanie cudzoziemców wysoko wykwalifikowanych. 

W Republice Federalnej Niemiec nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wprowadzenie 
swoistego rodzaju „rekrutacji cudzoziemców”. Decyzj� Rz�du Federalnego wprowadzono 
w połowie 2000 roku unormowania w zakresie Zielonej Karty, które miały na celu 
przyjmowanie przez przedsi�biorstwa specjalistów informatyków oraz wyj�cie naprzeciw 
pojawiaj�cemu si� zapotrzebowaniu na specjalistów w innych bran�ach. Zgodnie z tymi 
przepisami, zagraniczni specjali�ci, którym obiecano lub załatwiono zezwolenie na prac�, 
otrzymuj� zezwolenie na pobyt na okres dłu�szy (do 5 lat) - wraz z ewentualnymi 
współmał�onkami i nieletnimi dzie�mi. Z wy�ej wymienionej regulacji, poza aplikantami z 
zagranicy, mogli równie� korzysta� zagraniczni przyszli młodzi specjali�ci, którzy uzyskali 
dyplomy w dziedzinie technologii informatycznej i telekomunikacyjnej. Ciekawostk� jest 
to, �e posiadacze Zielonej Karty maja prawo te� zmienia� swoich pracodawców. 

Nale�y doda�, �e kandydaci musieli spełnia� wiele kryteriów mi�dzy innymi: uzyska� 
odpowiedni dyplom albo otrzyma� ofert� zatrudnienia z okre�lonym wynagrodzeniem, 
zamieszkiwa� na stałe poza obszarem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz posiada� dobr� znajomo�� j�zyka niemieckiego lub posługiwa� si� 
dobrze mówionym j�zykiem angielskim. Ta forma uzyskania zezwolenia na pobyt 
poł�czona z zezwoleniem na prac� funkcjonowała do dnia 31 lipca 2003 roku. 

Podobn� form� pozyskiwania pracowników ,,wysoko wykwalifikowanych” mo�emy 
spotka� w Wielkiej Brytanii. Program ten dotyczy nowej kategorii zezwole�. Osoby 
aplikuj�ce, otrzymuj� zezwolenie niezale�nie od poparcia jakiego� pracodawcy, o ile 
spełniaj� okre�lone warunki. Aby otrzyma� „pełne” zezwolenie na prac�, nale�y uzyska� 
niezb�dn� liczb� punktów (75 punktów) lub wi�cej poprzez spełnienie trzech spo�ród 
czterech okre�lonych kryteriów. Nale�� do nich: posiadanie tytułu doktora lub równorz�dne 
kwalifikacje, pi�cioletni sta� zawodowy, uzyskanie przez aplikuj�cego w poprzednim roku 
dochodu okre�lonego przez organy rozpatruj�ce wniosek oraz wykazanie przez 
wnioskuj�cego znacz�cych osi�gni�� w swojej dziedzinie. Nale�y doda�, �e w Wielkiej 
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Brytanii odczuwa si� niedobory pracowników z zakresu informatyki, ochrony zdrowia oraz 
nauczycieli akademickich.  

Bardziej skomplikowane s� procedury uzyskania zezwolenia na prac� w Królestwie 
Niderlandów. Ubieganie si� o to zezwolenie oznacza cz�sto, �e w czasie załatwiania 
formalno�ci kandydaci nie mog� nawet odwiedzi� tego kraju w celu odbycia spotka�. Aby 
uzyska� zezwolenie na prac�, kandydat powinien by� fachowcem i posiada� umiej�tno�ci 
do pracy na stanowisku, na które bezskutecznie poszukiwano pracownika poprzez 
ogłoszenia, albo na którym wyst�puj� znaczne niedobory siły roboczej. 

W przeciwie�stwie do dwóch poprzednio omawianych programów, zezwolenie na prac� 
w Królestwie Niderlandów wydawane jest pod k�tem okre�lonego pracodawcy. Je�eli 
kandydat uzyskał zezwolenia na prac� w jednej firmie, a chciałby zatrudni� si� w innej 
firmie - to nie jest to mo�liwe, o ile ta druga firma nie uzyska kolejnego zezwolenia na 
prac�. Procedura obejmuje zło�enie przez kandydata (o ile go inny przepis z tego 
obowi�zku nie zwolni) wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy za po�rednictwem lokalnej 
ambasady Królestwa Niderlandów. Wniosek nast�pnie kierowany jest do wła�ciwej komisji 
do spraw zatrudnienia, która go zatwierdza i przekazuje do Krajowej Komisji do Spraw 
Zatrudnienia, gdzie podejmowana jest decyzja ostateczna z uwzgl�dnieniem sytuacji na 
krajowym i unijnym rynku pracy. Po zatwierdzeniu zezwolenia na prac�, wła�ciwa 
ambasada wydaje zezwolenie na pobyt czasowy, po czym kandydat mo�e wjecha� do 
Królestwa Niderlandów i podj�� tam prac�. 

Królestwo Szwecji zasady imigracji pracowniczej normuje głównie w oparciu o 
rozporz�dzenie o cudzoziemcach, a w mniejszym o ustaw� o cudzoziemcach. Ustalaj�c jako 
generaln� zasad�, ze nie powinno by� mo�liwe regulowanie zapotrzebowania na sił� 
robocz� na szwedzkim rynku pracy poprzez korzystanie z pracowników cudzoziemskich. 
Zasada, �e zezwolenia na pobyt dla celów rynku pracy s� zasadniczo wydawane 
cudzoziemcom jedynie wtedy, gdy zapotrzebowanie na sił� robocz� nie da si� zaspokoi� w 
ramach swojego kraju. Zezwolenia wydaje si� zwykle specjalistom i osobom o kluczowym 
znaczeniu w przemy�le, badaniach naukowych, kulturze i sporcie - je�eli niemo�liwe jest 
znalezienie osób o równorz�dnych kompetencjach w Szwecji lub na obszarze Unii 
Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podobnie jak w Królestwie 
Niderlandów w Szwecji zezwolenie na prac� wydaje si� przed wjazdem do Szwecji. 

Wiele pa�stw zamierza jednak bardziej elastycznie podchodzi� do kwestii zatrudnienia 
cudzoziemców - a polega� to ma na tym, �e udzielanie zezwole� na prac� b�dzie proste, 
racjonalne, oparte o weryfikowanie i obiektywne kryteria, realizowane w szybkim czasie, a 
sama procedura ma by� przejrzysta. S�dz�, �e i Polska powinna si� do nich przył�czy�. 

Wydaje si�, �e obecna sytuacja na naszym rynku pracy wymaga równie� uregulowania 
sezonowego zatrudnienia cudzoziemców. Przy nowelizacjach przepisów ten problem 
powinien by� wzi�ty pod uwag�. Polityka naszego kraju w tym aspekcie powinna by� 
bardziej otwarta i skierowana szczególnie na pracowników z krajów s�siednich np. 
Republiki Białoru�, Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej. Zainteresowanie sezonowym 
zatrudnieniem cudzoziemców jest du�e. Wielokrotnie do wojewody, czyli organu 
wła�ciwego w kwestii udzielania stosownych zezwole� na prac�, zwracaj� si� pracodawcy, 
plantatorzy, hodowcy, którzy z wielk� ch�ci� chcieliby zatrudni� cudzoziemców na okres 
do trzech miesi�cy przy pracach sezonowych np. zbiorze truskawek, jabłek lub pracach 
polowych - ale koszty uzyskania zezwolenia s� ich zdaniem za wysokie (aktualnie jest to 
kwota 849 PLN - równa minimalnemu wynagrodzeniu w naszym kraju) a procedury zbyt 
długie i w ich ocenie biurokratyczne. 

Pracodawcy woleliby zatrudnia� cudzoziemców legalnie i nie by� nara�ani na 
ewentualne konsekwencje z tytułu zatrudniania ich „na czarno”. W tym miejscu nale�y 
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zauwa�y�, �e pracodawca zatrudniaj�cy cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia mo�e 
by� ukarany finansowo, natomiast w stosunku do cudzoziemca mo�e by� wydana decyzja o 
zobowi�zaniu do opuszczenia naszego kraju lub decyzja o wydaleniu. W przypadkach, gdy 
wobec cudzoziemca zostanie wydana decyzja o wydaleniu z Polski pracodawca mo�e 
równie� ponie�� koszty zwi�zane z jego wydaleniem (w tym mi�dzy innymi koszty 
doprowadzenia do granicy pa�stwa). 

Jak przyznaj� plantatorzy truskawek, czy szparagów cz�sto pracownicy z Federacji 
Rosyjskiej i Ukrainy ratuj� ich przed katastrof�. Gdyby nie oni, owoce i warzywa zostałyby 
na polu - czytamy w artykule zatytułowanym Jedyny ratunek w pracownikach ze Wschodu, 
który ukazał si� 7 czerwca 2004 roku w Gazecie Lubuskiej. Sami cudzoziemcy mówi�: Nie 
uwa�amy, �e robimy krzywd� bezrobotnym w Polsce, oni tej pracy nie chc� wykonywa� (...) 
Wy je�dzicie do Niemiec i Hiszpanii, dla nas Polska jest taka Hiszpani�. Jeden z 
pracodawców wyja�nił, �e opiera si� na grupie do�wiadczonych pracowników, których 
zatrudnia od lat. Próbował załog� uzupełni� lud�mi przysyłanymi z urz�du pracy, ale nie był 
to dobry pomysł. Drugi z pracodawców dodał: Przyjechali, popatrzyli i wi�kszo�� odwróciła 
si� na pi�cie twierdz�c, �e to zbyt ci��ka praca. 

Co prawda, ka�dy pracodawca mo�e zwróci� si� do wła�ciwego wojewody z wnioskiem 
o wydanie przyrzeczenia zezwolenia na prac� - ale w przypadku gdyby procedury zwi�zane 
z uzyskaniem tego zezwolenia były mniej skomplikowane, a zarazem opłata była 
proporcjonalna do okresu, na jaki jest wydawane zezwolenie, to wielu pracowników 
skorzystałoby z tej formy zatrudnienia cudzoziemców. Przyniosłoby to wymierne korzy�ci 
nie tylko zatrudniaj�cym, ale i bud�etowi pa�stwa. 

W mojej ocenie dobrze zorganizowane słu�by zatrudnienia - maj�ce pełn� informacj� w 
terenie o zapotrzebowaniu na pracowników sezonowych, ułatwiona procedura i obni�one 
koszty uzyskania zezwolenia - to klucz do zainteresowania pracodawców w legalnym 
zatrudnieniu sezonowym cudzoziemców w naszym kraju i stopniowa likwidacja szarej 
strefy, szczególnie, �e według szacunków w naszym kraju rocznie zatrudnianych jest 
nielegalnie od 300 do 500 tysi�cy cudzoziemców. 

Reasumuj�c, nale�y stwierdzi�, �e w okresie 15 lat zauwa�alne s� zmiany polskiej 
polityki zatrudnienia cudzoziemców. Id� one we wła�ciwym kierunku, uelastyczniaj�c 
regulacje na rynku pracy. Jednocze�nie zawsze nale�y pami�ta�, �e przepisy musz� by� 
dostosowane do realiów panuj�cych w naszym kraju. Nie mo�na równie� zapomnie� o 
takim elemencie polityki zatrudnienia, jak jasne sprecyzowanie kryteriów, jakim winni by� 
poddawani cudzoziemcy zamierzaj�cy podj�� prac�.  

Monitoring bran�, zawodów i specjalno�ci, w których wyst�puj� lub mog� wyst�pi� 
braki w zatrudnieniu to kolejny element polityki zatrudnienia, na który nale�y zwróci� 
uwag�. Ni� demograficzny, odpływ siły roboczej do innych krajów, w tym: specjalistów, 
osób o wysokich kwalifikacjach oraz wykształconej młodzie�y, która widzi swoj� 
przyszło�� za granic� mo�e doprowadzi� do powstania „luk” w zatrudnieniu. Jedynym 
sposobem na rozwi�zanie tego problemu mo�e by� werbunek - sprowadzenie pracowników 
cudzoziemskich - w oparciu o sprecyzowane zapotrzebowanie. Nale�y doda�, �e ten wariant 
sprawdził si� w wielu krajach (np. Republice Federalnej Niemiec). 

Wprowadzenie uproszczonych procedur w zatrudnianiu cudzoziemców o szczególnie 
po��danych zawodach i kwalifikacjach to kolejny element polityki zatrudnienia. Procedury 
te powinny by� skierowane szczególnie do cudzoziemców, którzy wprowadzaj� do naszego 
kraju kapitał, inwestycje i tworz� nowe miejsca pracy. 

S�dz�, �e uwzgl�dnienie przez Polsk� w polityce zatrudnieniowej wy�ej 
przedstawionych elementów mo�e przynie�� jedynie korzy�ci dla naszego kraju.  
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Akty prawne: 

 
Konwencja mi�dzy Polsk� Rzecz�pospolit� Ludow� a Republik� Czesk� o małym ruchu 

granicznym (Dz. U. z 1960 r. Nr 27, poz. 153). 
 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie 

granicze� w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 123, poz. 1293). 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 roku w 
sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczno�ci uzyskiwania 
zezwolenia na prac� (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1765 z pó�n. zm.). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1176). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 
1175 z pó�n. zm.). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 
1995 r., Nr 1, poz. 1 z pó�n. zm.). 

Ustawa z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o zatrudnianiu i bezrobociu (Dz. U. z 1991 r., Nr 
109, poz. 457 z pó�n. zm.). 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. z 1989 r., Nr 75, poz. 446 z 
pó�n. zm.). 

Zarz�dzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1965 r. w sprawie 
zatrudnienia cudzoziemców (M. P. z 1965 r., Nr 23, poz. 110). 


