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WPROWADZENIE

Problem funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, a ogólniej zagadnienie 
migracji, wreszcie imigracji w Polsce, jest kwestią stosunkowo nową i złożoną. 
Polska – biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-historyczne kraju – 
przez wieki była krajem emigranckim, choć nie monoetnicznym. Po II Wojnie 
Światowej doszło do sztucznego wykrystalizowania społeczeństwa etnicznie 
homogenicznego. Polska przedwojenna miała bogate doświadczenia wielo-
kulturowe. Polacy przez lata na co dzień funkcjonowali w  społeczeństwie 
złożonym w dużej mierze z Niemców, Ukraińców, Żydów i Rosjan. Kolejne 
masowe emigracje, począwszy od okresu po powstaniu listopadowym, deter-
minowały status kraju emigranckiego. Szacunkowe dane wskazują, że tylko 
od momentu wstąpienia kraju do UE nawet 2 milionów Polaków wyjechało 
zagranicę. Znaczna część emigracji dotyczyła osób wysoko wykwalifikowa-
nych, implikując bardzo niekorzystny efekt tzw. drenażu mózgów.
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w Kutnie, adam.rogala.lewicki@gmail.com
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Rysunek 1 
Państwa o najwyższym wskaźniku emigracji 

(procent w odniesieniu do całego społeczeństwa jako wynik porównania populacji 
osób żyjących za granicą a urodzonych w danym państwie w  stosunku do liczebności 

osób  urodzonych i żyjących w danym państwie) – stan na 2013 rok
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Migration Figures, OECD-UNDESA, 
październik 2013, http://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2013/10/Pa%C5 
%84stwa-o-najwy%C5%BCszym-wska%C5%BAniku-emigracji.jpg [dostęp: 16.05.2016].

Należy odnotować, że trend migracyjny systematycznie się zmienia. Począ-
tek odnotowywanej imigracji do Polski wiąże się z okresem transformacyjnym 
lat dziewiećdziesiątych XX wieku. Czas ten charakteryzował się w szczegól-
ności napływem obywateli byłego ZSRR i Wietnamu oraz obywateli Rumu-
nii pochodzenia romskiego. W tym czasie zaczęły powstawać społeczności 
imigranckie, z których ormiańska, wietnamska, ukraińska i białoruska były 
reprezentowane najliczniej. Po 1990 roku nastąpił także napływ uchodźców. 
Ze względu na położenie geopolityczne kraj stał się ważnym punktem na 
trasach przerzutowych nielegalnych migrantów i osób próbujących się dostać 
do Europy Zachodniej. Należy podkreślić, że ówcześnie brakowało podsta-
wowych przepisów, procedur oraz wiedzy w zakresie wjazdu i pobytu cudzo-
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ziemców. Polska nie miała doświadczenia w tworzeniu i planowaniu własnej 
polityki migracyjnej w naturalnym cyklu, charakterystycznym dla postkolo-
nialnych państw europejskich.

Według średnich danych statystycznego liczba imigrantów w Polsce jest 
relatywnie niewielka. Dane Eurostatu wskazują, że Polska charakteryzuje się 
stosunkowo niską dynamiką naturalizacji (nadawania obywatelstwa polskiego 
cudzoziemcom) np. w 2007 roku było to 28,1 na 1000 cudzoziemców (0,3%). 
Państwa o najwyższej dynamice naturalizacji w UE to: Szwecja – 68,4%, 
Węgry – 50,3%, Słowacja – 46%, Wielka Brytania – 45%, Niderlandy – 45%. 
Polska jest jednym z niewielu państw w Unii Europejskiej, które wykazują 
ujemne saldo migracyjne. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2008 roku 
saldo migracji zagranicznych wyniosło minus 14,9 tys. Udział cudzoziemców 
w całej populacji był jednym z najniższych we Wspólnocie (niższy miała tylko 
Rumunia).

Posługując się wybranymi przykładami, należy wspomnieć m.in. o oby-
watelach byłego ZSRR: Ormianach i Czeczenach (decydujących się na stały 
pobyt w Polsce), Ukraińcach, Białorusinach, a także w znacznie mniejszym 
stopniu Rosjanach, Mołdawianach i mieszkańcach republik nadbałtyckich 
– Litwy, Łotwy, Estonii1. Znaczącą grupę imigrantów tworzą w Polsce Chiń-
czycy oraz często konkurujący z nimi w handlu Wietnamczycy. Ci  ostatni 
ze względu na specyfikę motywów przyjazdu dzielą się na imigrantów, któ-
rzy studiują, bądź studiowali w Polsce, ich rodziny oraz osoby prowadzące 
drobną działalność usługową (handel, usługi restauracyjne). Poważną grupę 
czasowych migrantów stanowią w Polsce pracownicy zachodnioeuropejskich 
i  amerykańskich korporacji. Wreszcie warto wspomnieć o przebywających 
w Polsce obywatelach państw afrykańskich, którzy zazwyczaj są beneficjen-
tami różnych programów stypendialnych, umożliwiających podjęcie studiów 
w Polsce. Wyższa liczba osób napływających do Polski dotyczy także obywateli 
państw Unii Europejskiej, dla których Polska staje się z różnych względów 
coraz bardziej atrakcyjna. Należy również odnotować systematyczny wzrost 
imigracji z krajów, z których wcześniej kierunek imigracyjny nie był odno-
towywany. Dotyczy to krajów o niższym niż Polska rozwoju ekonomicznym 
i standardzie życia, np. Indii.

Zwiększająca się obecność cudzoziemców w Polsce stanowi w kontekście 
wejścia do NATO i Unii Europejskiej zarówno dylemat, jak i wyzwanie dla 

1 Szerzej na temat charakterystyki poszczególnych grup cudzoziemców w Polsce zob. 
Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy w Polsce, M. Łysień (red.), 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015, s. 21–29.
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europejskiej i polskiej polityki migracyjnej. W  konsekwencji stanowi prze-
strzeń do zagospodarowania tej sfery publicznej w sposób zapewniający jak 
najlepsze wykorzystanie pozytywnych efektów tego zjawiska i eliminowanie 
negatywnych. Przed Polską stoją poważne wyzwania spowodowane z koniecz-
nością przeprowadzenia przekształceń strukturalnych związanych z aspektem 
demograficznym i koniecznością dostosowywania własnej polityki migracyjnej 
do wymogów cały czas zmieniających się tendencji w przestrzeni unijnej. 
Problem ten jest szczególnie widoczny w dobie kryzysu imigranckiego i azy-
lowego. Polska stoi przed problemem zaprojektowania, wyboru i wdrożenia 
własnego modelu imigracyjnego, bez którego kraj nadal nie będzie przygoto-
wany na efektywne przyjmowanie cudzoziemców.

1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE

Na wstępie należy poczynić trzy zastrzeżenia. 
Po pierwsze powszechnie przyjmuje się, że w Polsce występują wszystkie 

wyszczególnianie pod względem definicyjnym typy imigracji, a mianowicie: 
1) napływ przybyszów w ramach tzw. ruchów wahadłowych z krajów sąsied-
nich, głównie w ramach UE, 2) przepływ migrantów tranzytowych, 3) napływ 
uchodźców, 4) imigracje „na stałe”, 5) napływ cudzoziemców w ramach ruchu 
wizowego, 6) napływ wysoko wyspecjalizowanej kadry z państw wysoko roz-
winiętych. 

Po drugie socjologowie zwracają uwagę, że badanie skali migracji zagra-
nicznych jest zadaniem bardzo trudnym, zwłaszcza w warunkach otwartych 
granic i swobodnego przepływu osób. System badań migracji zagranicznych 
w Polsce składa się z trzech elementów: a) krajowych źródeł administracyj-
nych, b) celowych badań statystycznych i spisu powszechnego, c) źródeł zagra-
nicznych. Statystycy korzystają z wielu źródeł, a powiązanie tych informacji 
jest niełatwe i – jak podaje GUS: 

„zawsze istnieje niebezpieczeństwo zdublowania pewnych grup osób, przy jednoczesnym 
pominięciu innych”2. 

Przykładem grupy, której nie obejmują statystyki, są obywatele państw UE 
oraz członkowie ich rodzin, jeśli przebywają w Polsce krócej niż 3 miesiące, 

2 System badań migracji zagranicznych, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań 
Demograficznych – Wydział Analiz i Badań Migracji, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/l_system_badan_statystyki_migracji.pdf [dostęp: 18.05.2016].
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nawet wielokrotnie w ciągu roku, ponieważ obowiązek rejestracji ich pobytu 
dotyczy bytności dłuższej niż 3 miesiące. Ten rodzaj migracji krótkookresowej, 
nazywany cyrkulacją, migracją wahadłową lub niepełną albo mobilnością, 
pokazuje, jak różnorodne jest zjawisko migracji i jak trudne jest do zdefinio-
wania oraz oszacowania. 

„Należy zdawać sobie sprawę z tego, że informacja o liczbie cudzoziemców posiadających 
zezwolenia na pobyt to niepełny obraz imigracji do Polski. Wielu cudzoziemców przebywa 
w Polsce na podstawie wiz, z których znaczna część to wizy wydane w związku w wyko-
nywaniem pracy. Niestety, nie wiadomo dokładnie, ilu cudzoziemców mieszka i pracuje 
w Polsce na podstawie wiz – zarejestrowanie wspomnianego wyżej oświadczenia o zamia-
rze powierzenia pracy cudzoziemcowi nie jest równoznaczne z tym, że ten cudzoziemiec 
do Polski przyjechał i pracuje. Ponadto nie wszystkich posiadaczy wiz można zaliczyć do 
imigrantów – a nawet przeciwnie, znaczna większość z nich imigrantami nie zostaje”3.

Po trzecie należy zauważyć, że wraz ze stopniowym rozwojem kraju 
zarówno ekonomicznym, jak i kulturowym (głównie wzrostem zamożności), 
również Polska będzie stawać się coraz bardziej atrakcyjnym punktem docelo-
wej migracji. Analizując dane statystyczne, należy skonstatować, że rozpoczął 
się, i trwa, proces przekształcania kraju z modelu emigracyjnego, w imigracyj-
ny. Od transformacji systemowej stale rośnie liczba cudzoziemców w Polsce. 
Co ciekawe, badania socjologiczne pokazują – mimo głośnych negatywnych 
zjawisk i ogólnego odczucia niechęci – na  statystycznie rosnącą akceptację 
dla odmienności rasowej, kulturowej i etnicznej. W raporcie CBOS „Obco-
krajowcy w Polsce”, zamieszczono rezultaty badań przeprowadzonych tuż po 
wstąpieniu Polski do UE, z których wynika m.in., że:
– 30% Polaków zna jakiegoś obcokrajowca mieszkającego w Polsce, w tym 

respondenci z dużych miast, osoby młode, oraz lepiej wykształcone czę-
ściej deklarowały znajomość takich osób;

– 73% Polaków dopuszczało obecność cudzoziemców na krajowym rynku 
pracy, w tym 31% bez ograniczeń, a 42% przy wykonywaniu niektó-
rych rodzajów prac, a jedynie 22% sprzeciwiało się zatrudnianiu obco-
krajowców;

– ankietowani woleli raczej kontakt z Polakami niż z obcokrajowcami, w tym 
połowa respondentów (49%) preferowała współpracowników z  Polski, 
a dla 45% sprawa ta nie miała znaczenia4.

3 J. Konieczna-Sałamatin, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Instytut 
Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Instytutu Socjologii UW, http://www.i-see.org.
pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Analiza_danych_urzedowych_JKS.pdf [dostęp: 
07.06.2016], s. 3.

4 Zob. Obcokrajowcy pracujący w Polsce, Komunikat z badań BS/150/2006, Cen-
trum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
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W raporcie zwraca się uwagę na fakt, że postrzeganie roli cudzoziemców 
w naszym kraju zdeterminowane jest przede wszystkim przez poglądy na 
temat roli ekonomicznej, zwłaszcza ich wpływ na rynek pracy. Polacy jedno-
cześnie mają nadzieję na inwestycje, ale boją się konkurencji. Należy przyjąć, 
że w ciągu ostatnich dziesięciu lat nieznacznie zmalało znaczenie kwestii 
ekonomicznych przy dokonywaniu bilansu korzyści i strat, natomiast znacznie 
częściej doceniane są inne korzyści.

Według danych Eurostatu obcokrajowcy stanowią ok. 2% ogólnej licz-
by mieszkańców Polski i jest to jeden z najniższych poziomów w Europie. 
W niektórych krajach UE wskaźnik udziału wynosi ponad 30%5. Jak wskazuje 
Eurostat w 2014 roku łącznie 3,8 mln osób imigrowało do jednego z państw 
członkowskich, natomiast co najmniej 2,8 mln emigrantów opuściło jakieś 
państwo członkowskie UE – przy uwzględnieniu przepływów między pań-
stwami członkowskimi. 

„Na 3,8 mln imigrantów w 2014 roku 1,9 mln to obywatele państw nieczłonkowskich. 
Ogółem w 15 państwach członkowskich UE odnotowano wyższy poziom imigracji niż 
emigracji, natomiast w takich państwach jak: Bułgaria, Irlandia, Grecja, Hiszpania, 
Chorwacja, Cypr, Polska, Portugalia, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia liczba emigrantów 
przekroczyła liczbę imigrantów. W 2014 r. największą liczbę imigrantów ogółem przyjęły 
Niemcy (884,9 tys.), Zjednoczone Królestwo (632,0 tys.), Francja (339,9 tys.), Hiszpania 
(305,5 tys.) i Włochy (277,6 tys.). W ujęciu względnym, tj. w stosunku do populacji miesz-
kańców, najwyższe wskaźniki imigracji w 2014 r. odnotowano w Luksemburgu (40  imi-
grantów na 1 000  osób)”6.

W 2008 roku GUS przeprowadził dwa komplementarne badania doty-
czące imigracji w Polsce. Były one rezultatem obowiązku płynącego z rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku, dotyczącego 

POL/2006/K_150_06.PDF, dostęp: 15.05.2016; Przybysze z bliska i daleka, czyli o imi-
grantach w Polsce, Komunikat z badań Nr 93/2015, Centrum Badania Opinii Społecz-
nej, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_093_15.PDF [dostęp: 
15.05.2016].

5 W 2014 roku Komisja Europejska sprawdziła, ilu nie-obywateli Unii Europejskiej 
otrzymało pozwolenie na przynajmniej 30-dniowy pobyt w 28 krajach Wspólnoty. Łącz-
nie takich osób było 2,3 miliona, czyli mniej niż 0,5% całej populacji Unii. Na pierw-
szym miejscu znalazła się Wielka Brytania – przyjęła i zalegalizowała pobyt 568 tysięcy 
osób spoza UE. To oznacza, że co minutę jeden migrant staje się legalnym miesz-
kańcem Wysp. Zob. https://wirtualnapolonia.com/2015/10/29/imigranci-w-polsce-pod-
-wzgledem-ich-liczby-zajmujemy-drugie-miejsce-w-europie-jak-to-mozliwe/ [dostęp: 
21.05.2016].

6 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_
population_statistics/pl [dostęp: 21.10.2016].
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sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy. W badaniu 
„Imigranci w Polsce” wykazano, że w Polsce współegzystują osoby pochodzące 
łącznie z 131 krajów. Najwięcej imigrantów przybyło z Ukrainy (26,6% wszyst-
kich imigrantów w Polsce), z Białorusi (9,2%) i Chin (4,2%). Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku 20–24 lata (ok. 44%), ale wynik ten miał 
zapewne związek z tym, że najwięcej wywiadów przeprowadzono w domach 
studenckich. W  grupie przeważały osoby stanu wolnego (69% kawalerów 
i panien). Niemal co trzeci imigrant (30%) mieszkał w województwie mazo-
wieckim. Inne regiony najczęściej wybierane to województwa: małopolskie, 
dolnośląskie i łódzkie. Najmniej imigrantów mieszkało w województwach: 
świętokrzyskim i  warmińsko-mazurskim. Zdecydowana większość osiadła 
w miastach (83%). Z kolei imigracja do Polski na co najmniej 12 miesięcy 
w latach 2010–2011 wyniosła łącznie 56 359 osób. Relewantne grafy zestawia-
jące dane porównawcze Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat, Urzędu 
ds. Cudzoziemców z ostatnich lat przedstawiają rysunki 2–4.

Rysunek 2
Imigracja w UE (procentowo w stosunku do liczby mieszkańców) 

– rok 2014 (na 1 tys. mieszkańców)
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Źródło:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigrants,_2014_
(per_1_000_inhabitants)_YB16.png [dostęp: 21.10.2016].
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Rysunek 3
Imigracja do Polski (2010) na co najmniej 12 miesięcy 

według kraju poprzedniego zamieszkania – Unia Europejska
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców, www.usc.
gov.pl [dostęp: 04.04.2016].

Rysunek 4
Imigracja do Polski na co najmniej 12 miesięcy 

według kraju poprzedniego zamieszkania – pozostałe kraje
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców, www.usc.
gov.pl [dostęp: 04.04.2016].
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Rysunek 5 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali 

zezwolenie na osiedlenie

Rysunek 6 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali 

zezwolenie na zamieszkanie
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Rysunek 7 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali 

zezwolenie na pracę

Rysunek 8 
Osoby zameldowane na pobyt czasowy 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców, www.usc.
gov.pl [dostęp: 04.04.2016].

Analizując powyższe dane, należy zauważyć, że rośnie liczba różnego 
typu wniosków składanych przez imigrantów, w szczególności od 2008 roku, 
czyli od pierwszego pełnego roku polskiego członkostwa w strefie Schen-
gen. Przykładowo, polskie konsulaty za granicą wydają systematycznie coraz 
więcej wiz, przy czym w latach 2012 i 2013 odpowiednio 34% i 35% z nich 
były to wizy związane z pracą (14% wizy w celu wykonywania pracy, zaś 
20% i  21% odpowiednio to wizy wydane w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej)7. 

Systematycznie obserwuje się wyraźny wzrost imigracji obywateli Ukra-
iny, szczególnie po wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium tego pań-
stwa. Najwięcej wiz wydaje się na Ukrainie (blisko połowa wydawanych wiz), 

7 Raport polskiej służby konsularnej za 2013 r., http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/
publikacje/ [dostęp: 04.05.2016].
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Białorusi i w Rosji (szczególnie w  obwodzie kaliningradzkim). Obywatele 
tych trzech krajów stanowią większość wśród tych osób, które przebywają 
i  pracują w Polsce na podstawie wiz. Przedstawione dane dotyczą nowych 
wiz wydawanych w kolejnych latach. Liczba posiadaczy wiz była w każdym 
z tych okresów nieco większa, gdyż niektóre wizy – w szczególności związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – zachowują ważność przez kilka 
lat. Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini należą również – wraz z Wietnamczykami 
– do najliczniejszych posiadaczy zezwoleń na pobyt w Polsce. Te cztery grupy 
narodowe stanowią 62% wszystkich zezwoleń na pobyt w Polsce. Najliczniejsi 
są Ukraińcy (prawie jedna trzecia) – ta grupa wyróżnia się liczebnością spo-
śród wszystkich pozostałych. Prawdziwą rewolucję odnotowano w 2014 roku, 
kiedy to padł rekord w zakresie zarówno złożonych wniosków przez obywateli 
Ukrainy o przyznanie statusu uchodźcy, jak i wniosku o pozwolenie na pracę 
(zob. rys. 9 i 10).

Rysunek 9 
Pozwolenia na pracę wydane w 2014 roku

Rosjanie Mołdawianie Białorusini Ukraińcy

654 1027 1834

Chińczycy

2133

26 315

Źródło: Imigranci w Polsce. Pod względem ich liczby zajmujemy drugie miejsce w Europie. Jak 
to możliwe?, https://wirtualnapolonia.com/2015/10/29/imigranci-w-polsce-pod-wzgledem 
-ich-liczby-zajmujemy-drugie-miejsce-w-europie-jak-to-mozliwe/ [dostęp: 21.05.2016].

Rysunek 10.
Liczba obywateli Ukrainy – wnioski o przyznanie statusu uchodźcy

2009 2010 2011 2012 2014

36 45 67 72

2013
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Źródło: Imigranci w Polsce…, op. cit.
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Raport Narodowego Banku Polskiego o Ukraińcach za 2015 roku wskazu-
je, że do Polski trafia nowa fala imigracji z Ukrainy, która ratuje polski rynek 
pracy przed zapaścią. Średnie zarobki Ukraińców wynoszą 2,1 tys. zł., 70% 
zarobków trafia z powrotem na Ukrainę, tj. ok. 5 mld zł8. Dane statystyczne 
za kolejne lata w Polsce wskazują zatem na wyraźne zwiększenie się liczby 
wydawanych wiz, zezwoleń na pobyt obywatelom krajów trzecich, wzrost skali 
zatrudnionych w Polsce imigrantów zarobkowych oraz wzrost liczby osób 
wnioskujących o  objęcie ochroną międzynarodową. Analiza najświeższych 
danych Urzędu ds. Cudzoziemców z 2015 roku – po wejściu w życie 1 maja 
2014 roku nowej ustawy z 12 grudnia 2013 roku o  cudzoziemcach (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1650) – również wskazuje, że sytuacja migracyjna w Polsce jest 
zdominowana przez zwiększony napływ obywateli Ukrainy. Zdecydowana 
większość cudzoziemców przybywających do Polski z tego kraju wnioskowała 
o zezwolenia na pobyt umożliwiający podjęcie pracy. Obywatele Ukrainy, 
którzy przez wiele lat przebywali w Polsce na podstawie zezwoleń na pobyt 
czasowy, zdecydowali się na pozostanie w naszym kraju na stałe, przy czym 
91% to osoby polskiego pochodzenia (3 141 – w tym 2 397 z Kartą Polaka). 

„Biorąc pod uwagę, że zestawienie uwzględnia także dane nt. obywateli UE oraz ich 
rodzin aktualne top 10 wygląda następująco: Ukraina, Niemcy, Rosja, Białoruś, Wietnam, 
Włochy, Francja, Chiny, Bułgaria i Wielka Brytania. Liczba cudzoziemców posiadających 
ważny dokument uprawniający do pobytu – 194 tys. osób (+11% w stosunku do stanu 
sprzed sześciu miesięcy). Obywatele Unii Europejskiej (70 tys.) stanowią 36% populacji 
cudzoziemców, przy czym zdecydowana większość z nich (58,8 tys.) przebywa w RP na 
podstawie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Oprócz zaświadczenia 
(najpopularniejszego dokumentu poświadczającego legalność pobytu wśród cudzoziem-
ców) najwięcej obcokrajowców jest posiadaczami karty pobytu wydanej z tytułu zezwolenia 
na pobyt czasowy (obywatele państw trzecich) – 60,8 tys., lub karty pobytu przy zezwo-
leniu na pobyt stały (obywatele państw trzecich + unici) – 51,3 tys. Największy przyrost 
liczby ważnych dokumentów dotyczy Ukrainy (+11 tys. osób – głównie na pobyt czasowy 
+8 tys.), Wietnamu (+1,1 tys.), Niemiec (+0,8 tys.) i Białorusi (+0,6 tys.)”9.

W zakresie tzw. ochrony międzynarodowej odnotowujemy utrzymujący się 
od ponad 20 lat trend, w którym o jej udzielenie wnioskują głównie Rosjanie, 
jednak to wzrost liczby obywateli Ukrainy zainteresowanych statusem uchodź-
cy jest najbardziej symptomatyczny. 

8 Zob. I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący 
w Polsce – raport z badania, Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystki 
Narodowego Banku Polski, Warszawa 2016. 

9 Główne trendy migracyjne, I połowa 2015 roku, Urząd ds. Cudzoziemców, http://udsc.
gov.pl/glowne-trendy-migracyjne-i-polowa-2015-roku/ [dostęp: 21.10.2016].
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„Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej 
objętych było 4 199 osób – o 11% więcej niż w I półroczu 2014 r. (3 789) 78% potencjal-
nych uchodźców złożyło wnioski po raz pierwszy. Tradycyjnie najliczniej reprezentowani 
byli Rosjanie – złożyli ponad połowę wniosków obejmujących 2 157 osób (91% naro-
dowości czeczeńskiej). Od ubiegłego roku obywatele Ukrainy ubiegają się o ochronę 
międzynarodową na niespotykaną wcześniej skalę i w tym półroczu zajmują drugie miejsce 
– 1 345 osób, które stanowią 1/3 wszystkich aplikujących. 82% spośród nich deklarowało 
narodowość ukraińską. Gruzja utrzymuje się na trzeciej pozycji – 208 osób (5%). Poza 
tym liczniejsze grupy potencjalnych uchodźców pochodziły z Tadżykistanu (103) i Syrii 
(62). Utrzymuje się wieloletnia tendencja w zakresie proporcji płci wnioskodawców – bli-
sko 50% to kobiety (największy odsetek w Europie). Pierwsze pół roku 2015 w Europie 
przyniosło znacznie większy niż w  Polsce wzrost liczby wniosków (+68% w  odniesie-
niu do tego samego okresu w 2014 r.), co doprowadziło do niedoboru miejsc w ośrod-
kach recepcyjnych w wielu państwach. Najwięcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy 
przyjmują: Niemcy (30%). (…) Na wydanych 4 803 decyzji dotyczących postępowań 
o  nadanie statusu uchodźcy Szef Urzędu ds. Cudzoziemców udzielił ochrony 273  oso-
bom, 1 612 osób uzyskało decyzję negatywną, a 2 918 postępowań umorzono. Najwięcej 
decyzji o nadaniu statusu uchodźcy uzyskali obywatele: Syrii – 27 osób, Egiptu – 15 osób, 
Iraku – 14 osób”10. 

Największą w historii Polski liczbę osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy odnotowano w 2009 roku, kiedy 10 590 osób ubiegało się o status 
uchodźcy w Polsce, z czego 131 osobom go nadano, 2 317 udzielono ochrony 
uzupełniającej, a 65 objęto zgodą na pobyt tolerowany. Spośród tych osób, 
które ubiegały się o status uchodźcy, 5 726 osób stanowili obywatele Federacji 
Rosyjskiej (podobnie jak w 2015 r. przede wszystkim cudzoziemcy deklarujący 
narodowość czeczeńską)11. 

Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 r. odnotowano także kontynuację tren-
du w zakresie wzrostu liczby wniosków w sprawach o legalizację pobytu. 

„Wojewodowie przyjęli 47 395 wniosków (pobyt czasowy, stały i rezydent) – 77% więcej 
niż w tym samym okresie w 2014 roku (26 776). Połowa rozpatrywanych przez Szefa UdSC 

10 Ibidem.
11 Instytucja pobytu tolerowanego zdominowana jest przez obywateli Rosji. W pierwszej 

połowie 2015 roku przyznano go 56 obywatelom Federacji Rosyjskiej oraz 9 obywate-
lom Armenii i 6 obywatelom Gruzji. W 2015 r. liczba osób pozostających pod opieką 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców waha się od początku roku między 3,75 tys. 
do ok. 4 tys. Według stanu na koniec czerwca wynosiła ok. 3,8 tys. Blisko 2/3 świadcze-
niobiorców funkcjonowała poza ośrodkami dla cudzoziemców, wynajmując mieszkania 
i utrzymując się ze środków otrzymywanych z Urzędu (zmiana w stosunku do 2014 r., 
kiedy ok. 40% cudzoziemców korzystało z pomocy poza ośrodkami). Beneficjenci 
pomocy w ośrodkach: Rosja – 664 osoby, Ukraina – 475, Gruzja – 72, Kirgistan – 27 
i Armenia – 20; prywatnie: Ukraina – 1 517 osób, Rosja – 390, Gruzja – 102, Kirgistan 
– 74 i Syria – 38. Ibidem.
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spraw dotyczyła postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 25% – zobowią-
zań do powrotu, a  10% – pobytu stałego. Największy wzrost dotyczy liczby wniosków 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 39 910 osób (+81%). O zezwolenie na pobyt 
stały ubiegało się 6 180 osób (+77%). (…) Obywatele Ukrainy złożyli 28,3 tys. wniosków 
w sprawach o legalizację pobytu – tyle, co przez cały 2014 r. Stanowi to 60% ogólnej liczby 
wniosków (w 2014 r. – 44%, wcześniej 1/3 wszystkich wniosków). Poza Ukrainą, najwięcej 
wniosków o legalizację pobytu składali obywatele: Chin – 2,2 tys., Białorusi i Wietnamu – 
po 1,8 tys. oraz Rosji – 1,4 tys. i Indii – 1,1 tys. 40% wniosków legalizacyjnych złożonych 
w całej Polsce przyjął Wojewoda Mazowiecki (19 tys.)”.

Do łącznej sumy imigrantów w Polsce należy również wliczyć pracowni-
ków z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, świadczących 
pracę w ramach zliberalizowanych w 2006 roku przepisów pozwalających na 
zatrudnienie maksymalnie na 6 miesięcy w danym roku poprzez zarejestrowa-
nie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia umożliwia-
jącego wykonywanie pracy bez zezwolenia. Jak wynika z danych przekazanych 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2009 roku praco-
dawcy zarejestrowali 188 414 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywa-
nia pracy cudzoziemcowi – co stanowiło wzrost o ponad 30 tys. w porównaniu 
do roku 2008). W 2010 roku pracodawcy zarejestrowali 180 073 takich oświad-
czeń, z kolei od stycznia do listopada 2015 roku ponad 720 tys. – co stanowiło 
wzrost o 100% w porównaniu z rokiem 2014. Z ponad 720 tys. oświadczeń 
ponad 706,5 tys. dotyczyło obywateli Ukrainy12.

Podsumowując, ogólna ocena danych statystycznych winna eksponować 
fakt pojawienia się czynników, które wskazywałyby na prawdopodobieństwo 
istotnego zwiększenia skali napływu cudzoziemców do Polski. Po pierwsze 
Polska, jako do niedawna, jeden z liderów przemian w regionie Europy Środ-
kowej i Wschodniej stała się atrakcyjna dla mieszkańców obszarów o niższym 
potencjale gospodarczym. Wraz z akcesją do UE istotnie wzrosła atrakcyjność 
Polski w coraz bardziej powszechnym odbiorze cudzoziemców nie tylko jako 
kraju tranzytu, ale i miejsca nauki, zatrudnienia i kraju osiedlenia. Po drugie 
ograniczenie barier mobilności, w szczególności przyjęcie Polski do strefy 
Schengen, dało szansę cudzoziemcom przyjeżdżającym na pobyty średnio- 
i długoterminowe na swobodne przemieszczanie się w ramach strefy i prowa-
dzenie różnego rodzaju działalności. Po trzecie masowa emigracja poakcesyjna 
Polaków przyczyniła się do zmian na polskim rynku pracy, których jednym 

12 Zob. Wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce, http://metrocafe.pl/metroca-
fe/1,145523,19657212,wzrosla-liczba-cudzoziemcow-pracujacych-w-polsce-to-glownie.
html [dostęp: 24.05.2016].
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z efektów był niezaspokojony popyt na pracę, zwłaszcza w zawodach należą-
cych do tzw. drugorzędnego sektora rynku pracy. Po czwarte wybuch konflik-
tów militarnych w różnych częściach Świata przyśpieszył procesy imigracyjne. 
Nieoficjalne dane wskazują, że pod koniec 2016 roku w Polsce przebywało 
nielegalnie ok. 1 miliona Ukraińców. 

„Dane dotyczące dynamiki zmian liczby posiadaczy kart pobytu sugerują, że momentem 
przełomowym dla wzrostu atrakcyjności Polski jako celu imigracji było nie tyle wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej, ile przystąpienie do strefy Schengen. Wzrost liczby imigran-
tów nie musi być spowodowany jedynie czynnikami przyciągającymi do Polski, znaczenie 
mają również czynniki wypychające imigrantów z  ich krajów pochodzenia, np. niemoż-
ność znalezienia pracy w miejscu zamieszkania, niesatysfakcjonujące dochody, problemy 
z realizacją ambicji i planów życiowych itp. Samo spojrzenie na wykres przedstawiający 
liczbę posiadaczy kart pobytu w okresie ostatnich 6 lat wystarcza, by zauważyć, że przyrost 
liczby imigrantów osiedlających się w Polsce jest w tym okresie liniowy – współczynnik 
korelacji Pearsona wyniósł 0,99 i oznaczał bardzo silną korelację (współczynnik okre-
ślający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi). Z kolei współczynnik 
nachylenia prostej regresji liniowej wynosił w tym okresie 8356,6 – co oznacza, że co roku 
przybywało przeciętnie ponad 8 tys. imigrantów. Warto zauważyć, że ten przyrost nie jest 
duży i gdyby taki trend utrzymał się w  dalszym ciągu w kolejnych latach, to imigranci 
przebywający na podstawie kart pobytu nieprędko będą stanowić znaczącą część miesz-
kańców Polski. Najszybciej rośnie liczba Ukraińców i Wietnamczyków, natomiast liczba 
obywateli Rosji od 2009 roku ustabilizowała się na niemal stałym poziomie. Dość szybki 
jest również przyrost liczby imigrantów z Białorusi i Chin. Zróżnicowanie tempa przyro-
stu liczby imigrantów w zależności od kraju oznacza, że w przyszłości struktura etniczna 
osób posiadających polskie karty pobytu może się nieco zmienić, choć dominującą grupą 
będą pozostawać obywatele Ukrainy. W szczególności obywatele Rosji (w znacznej części 
narodowości czeczeńskiej), którzy dziś stanowią grupę niewiele mniejszą od obywateli 
Wietnamu, wkrótce zapewne ustąpią trzecie miejsce Białorusinom. W dalszej perspek-
tywie należy także oczekiwać znaczniejszego udziału przybyszów z Chin, a także Indii, 
Turcji i Armenii”13.

Stąd płynie wniosek, że Polska musi być przygotowana na przyjmowanie 
coraz większej liczby imigrantów. Konieczne staje się opracowanie i wdro-
żenie mechanizmów, z pogranicza inżynierii społecznej, które zminimalizują 
napięcia społeczne związane z tym procesem i, co ważniejsze, skapitalizują 
„produktywność” napływających zasobów ludzkich. Konieczna jest polityka 
imigracyjna nastawiona na kształtowanie tzw. dobrej imigracji i eliminowanie 
zjawisk o charakterze dyskryminacji ze względu na narodowość czy rasę.

13 J. Konieczna-Sałamatin, Imigracja do Polski…, op. cit., s. 5–7.
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2.KRYTERIA WŁĄCZENIA – INKLUZYJNOŚĆ

W 2005 r. oraz w 2007 r. CBOS przeprowadził w Polsce badania na repre-
zentatywnej próbie dorosłej ludności liczącej 1078 respondentów w zakresie 
kryteriów, jakie spełniać winni obcokrajowcy, aby byli akceptowani w polskim 
społeczeństwie. Autorzy kwestionariusza zadali Polakom następujące pytanie: 

„Jakie warunki powinny być spełnione, by osoby innej niż polska narodowości mogły 
bez żadnych przeszkód żyć w naszym kraju, na równi z innymi uczestniczyć w życiu spo-
łecznym?”. 

Było to zatem pytanie wkraczające bezpośrednio w sferę tożsamości narodo-
wej skonfrontowanej z  problematyką integracji i marginalizacji społecznej. 
Dla ówcześnie badanych głównym kryterium równego uczestnictwa obco-
krajowców w życiu społecznym w Polsce była po pierwsze – dobra znajo-
mość języka polskiego (89%), po drugie – posiadanie obywatelstwa polskiego 
(72%), po  trzecie – zamieszkiwanie w Polsce na stałe (71%), po czwarte – 
przestrzeganie polskich obyczajów (59%). Na dalszych pozycjach wśród kry-
teriów równego uczestnictwa w życiu społecznym znalazły się m.in takie kwe-
stie, jak: wejście w polską rodzinę (42%), dobra znajomość kultury i historii 
Polski (41%), poczucie, że się jest Polakiem/Polką (37%), posiadanie jakichś 
zasług dla Polski (27%), bycie katolikiem, przyjęcie wiary katolickiej (17%)14.

3. DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW – UWARUNKOWANIA KRAJOWE

Jednym z filarów europejskiego prawa antydyskryminacyjnego jest dyrek-
tywa Rady Nr 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 roku, wprowadzająca w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne. Ma ona zastosowanie w przypadku dyskryminacji wyłącznie z powo-
du pochodzenia rasowego lub etnicznego; nie obejmuje sytuacji nierównego 
traktowania z powodu płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej czy 
innych przyczyn.

14 Zob. Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicz-
nych w Polsce, Komunikat z badań BS/84/2005, Centrum Badania Opinii Społecznej, 
Warszawa 2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_084_05.PDF [dostęp: 
23.05.2016]; Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań Nr 14/2015, Cen-
trum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2015/K_014_15.PDF [dostęp: 23.05.2016].
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W ostatnich latach powstało w Polsce kilka opracowań dotyczących 
zagadnień dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym czy etnicznym. 
Dotyczyły one w dużej mierze zagadnienia traktowania przez polskie spo-
łeczeństwo Romów, kwestii związanych z mową nienawiści i stosunkiem 
Polaków do Żydów czy też problematyki mniejszości narodowych w Polsce. 
Analizie poddawane były zarówno uregulowania prawne, jak i praktyka ich 
stosowania. Powstały także opracowania dotyczące cudzoziemców, jednak 
w niewielkim stopniu diagnozowały one zjawisko dyskryminacji w odniesieniu 
do tej grupy osób15. Badano postawy społeczeństwa polskiego wobec osób 
o innej narodowości lub rasie16. W 2009 roku pojawił się obszerny i rzetel-
nie opracowany raport Instytutu Spraw Publicznych, traktujący o integracji 
i dyskryminacji, będący zebraniem zamieszczonych w różnych publikacjach 
informacji na ten temat, oraz raport Polskiego Towarzystwa Prawa Anty-
dyskryminacyjnego o  równym traktowaniu w zatrudnieniu17. Prezentuje on 
wyniki monitoringu ogłoszeń o pracę, które – jak przyznają jego autorzy – są 
niepokojące. Zwraca się uwagę na fakt, że znajomość przepisów antydyskry-
minacyjnych jest wciąż zbyt niska. Szczególnie poważnymi problemami – na 
które wskazuje się w raporcie – są m.in.:
– niski popyt na pracę cudzoziemców;
– niewystarczająca ochrona pracowników cudzoziemskich pracujących 

w ramach usługi eksportowej;
– brak pogłębionej diagnozy sytuacji imigrantów, przygotowania szerszego 

opracowania dotyczącego sytuacji społeczno-politycznej, badań moni-
torujących rynek pracy pod kątem zatrudnienia cudzoziemców, badań 
socjologicznych dotyczących sytuacji cudzoziemców, w tym integracji 

15 Zob. Krajobraz dyskryminacji I, „Raporty Migracyjne” 2003, nr 1, Instytut Polityki 
Społecznej, http://www.bezuprzedzen.org/doc/raporty_migracyjne_I.pdf [dostęp: 
17.05.2016]; Krajobraz dyskryminacji II, „Raporty Migracyjne” 2003, nr 4, Instytut Poli-
tyki Społecznej, http://ips.uw.edu.pl/pliki/publikacje/migracje/raportm4.pdf [dostęp: 
17.05.2016]; Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, Instytut Polityki Społecznej, 
http://www.isp.org.pl/files/15092712760608654001258628195.pdf [dostęp: 17.05.2016]; 
Por. M. Bieniecki, J. Frelak, Non-Poles on the Polish labour market. Problems and 
Challenges. An overview of the issue of racial/ethnic discrimination in the private sector 
in Poland, Gliwice 2005; Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy 
wielokulturowości, K. Iglicka (red.), Warszawa 2003.

16 Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce w latach 2008–2010, http://www.bezuprzedzen.
org/dyskryminacja/index.php?dzial=UD_Badania%20op [dostęp: 04.04.2016].

17 Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, K. Kędziora, K. Śmiszek, 
M. Zima (red.), Warszawa 2009, http://www.ptpa.org.pl/images/publikacje/raport_pdf.
pdf [dostęp: 05.04.2016].
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i dyskryminacji metodą eksperymentalną, tj. poprzez np. ukryte obserwa-
cje uczestniczące, kontrolowany udział w postępowaniach rekrutacyjnych 
cudzoziemców współpracowników eksperymentatora do pracy itp.18

Według analiz prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Praw-
nej – organizacji pozarządowej zajmującej się pomaganiem obcokrajow-
com – cudzoziemcy są w Polsce dyskryminowani. Winne temu są głównie 
źle sformułowane i niedostosowane do obecnych realiów polskie przepisy, 
a także praktyki oraz zachowania urzędników. Opinia ta została oparta na 
doświadczeniach cudzoziemców zgłaszających się do Stowarzyszenia, którzy 
obnażają mnóstwo absurdów panujących w Polsce w tym zakresie. Proble-
my napotykają już na początku pobytu. Wystarczy wspomnieć o tym, że na 
tzw. Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca – dokument, bez 
którego nie można się zatrudnić, załatwić podstawowych spraw w urzędach, 
a nawet chodzić po ulicach, bo podczas rutynowej kontroli policji jego brak 
może skutkować zatrzymaniem – czeka się średnio 2 miesiące. Inne czę-
ste przypadki to nierówne traktowania cudzoziemców przez urzędy stanu 
cywilnego, trudności w uzyskaniu numeru PESEL, czy odmowy przyjęcia do 
szkoły dzieci cudzoziemców, konieczność uzyskania przez cudzoziemców-
-absolwentów PAN zezwolenia na pracę, odmowy przyznania zasiłku rodzin-
nego, odmowa przyjęcia cudzoziemców do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
nierówne traktowanie w przedmiocie ubiegania się o mieszkania komunal-
ne, przewlekłość procedury wydawania kart pobytu, niemożność uzyskania 
przez cudzoziemców z pobytem tolerowanym polskiego dokumentu podróży, 
nierówne traktowanie cudzoziemców w urzędach stanu cywilnego, nierówny 
dostęp dzieci cudzoziemców do opieki zdrowotnej19.

Przedstawiciele Stowarzyszenia konstatują, że najbardziej dyskryminujące 
cudzoziemców w Polsce są przepisy niedostosowane do ich pobytu w kraju. 
Większość z  obowiązujących przepisów prawa powstawała w  czasie, kiedy 
cudzoziemców w Polsce nie było. Normy nie przewidują więc, że obywatele 
inni niż polscy mogą funkcjonować w kraju i znajdować się w różnych sytu-
acjach życiowych. Powszechna jest opinia, że kraj jest nie tylko nie przygoto-
wany prawnie na przyjęcie imigrantów, ale również mentalnie. Społeczeństwo 
polskie nadal charakteryzuje niski poziom kompetencji międzykulturowych 
wynikający ze znikomych kontaktów w kraju z osobami o odmiennej rasie, 

18 Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009…, op. cit.
19 K. Wencel, W. Klaus, Dyskryminacja Cudzoziemców w Polsce w latach 2008–2010, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Biuletyn nr 6/2010, http://interwencjaprawna.pl/
docs/ARE-610-dyskryminacja-praktyka.pdf [dostęp: 20.05.2016].
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kolorze skóry czy religii. Tworzy to napięcia będące skutkiem braku wiedzy 
i nierozumienia uwarunkowań odmienności. Akty dyskryminacji są widoczne. 
J. Supińska, G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, w pracy badawczej: „Zogniskowane 
wywiady grupowe z  imigrantami”, analizując przypadki dyskryminacji imi-
grantów pochodzenia ormiańskiego w Polsce, zdiagnozowali cztery odmiany 
tych zachowań:
1. Akty dyskryminacji społecznej:
 – odmowa miejsca w hotelu po okazaniu paszportu ormiańskiego;
 –  agresja pasażera w tramwaju wobec imigrantki, która grzecznie zwró-

ciła mu uwagę, że ją popchnął (wyzwanie imigrantki od „Żydów”);
 –  „polowanie” kontrolerów biletów na imigrantów o ciemniejszej kar-

nacji skóry w okolicach Jarmarku Europa w Warszawie (gdy jeszcze 
istniał);

 –  baczniejsza obserwacja imigrantów (zwłaszcza o ciemniejszej karnacji) 
ze strony pracowników ochrony (np. w sklepie);

 –  traktowanie przybyszów z byłego ZSRR jako obywateli „drugiego sortu” 
(przykładowo, stosunek pracownicy administracji uczelni do imigrantki 
ormiańskiej o ciemniejszej karnacji zmienił się na bardziej negatywny 
w chwili, kiedy pracownica ta dowiedziała się, że ma do czynienia z oby-
watelką b. ZSRR, a nie z Włoszką – jak początkowo myślała);

 –  agresja pseudokibiców kierowana wobec „obcych” grup etnicznych, 
tzw. rasizm stadionowy.

2. Akty dyskryminacji instytucjonalnej (pośredniej):
 – standardy zatrzymań i przesłuchań obcokrajowców;
 –  problemy instytucjonalne z legalizacją pobytu i pracy (przede wszystkim 

przewlekłość procedur, konieczność corocznego odnawiania zezwo-
lenia i  niepewność co do tego odnowienia, co powoduje stan „per-
manentnego zawieszenia”, w przypadku cudzoziemców niemających 
zgody na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego);

 –  brak zgody na pracę bez zezwolenia dla cudzoziemców przebywających 
w  Polsce od wielu lat i otrzymujących zezwolenie na pobyt na czas 
oznaczony w drodze tzw. abolicji;

 –  wykluczenie ze sfery instytucjonalnej imigrantów przebywających 
w Polsce nielegalnie, w tym brak formalnej możliwości zapewnienia ze 
strony instytucji publicznej ochrony zdrowia dla tych osób;

 –  pojawiające się niekiedy zachowania dyskryminacyjne ze strony niektó-
rych pracowników służb porządkowych (np. policji, straży miejskiej);

 –  trudne warunki bytowe oraz brak możliwości pełnej integracji w przy-
padku cudzoziemców poszukujących w Polsce ochrony.
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3. Akty dyskryminacji w miejscu pracy:
 –  żartobliwe utożsamianie pracownika ormiańskiego przez innego pra-

cownika (polskiego) z terrorystą muzułmańskim (warto przypomnieć, 
że Ormianie nie są muzułmanami, a z przyczyn historycznych określe-
nie ich w ten sposób bywa wręcz obraźliwe);

 –  kilka przypadków wypłacania imigrantom niższych stawek niż pracow-
nikom polskim;

 – dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy;
 –  niemożność rozpoczęcia działalności gospodarczej, dyskryminacja przy 

podejmowaniu działalności gospodarczej.
4. Akty dyskryminacji w szkole:
 – przypadki dyskryminacji ucznia ze strony nauczycielki;
 – dokuczanie uczniom ormiańskim ze strony uczniów polskich.

Znaczącym problemem jest brak ogólnokrajowej, kompleksowej polityki 
imigracyjnej. Polityka integracji cudzoziemców, rozumiana jako dodatkowe 
działania państwa nakierowane na ułatwienie procesu integracji imigran-
tów-cudzoziemców w  społeczeństwie, jest realizowana w Polsce jedynie 
w odniesieniu do osób, którym przyznano status uchodźcy, bądź też ochronę 
uzupełniającą. 

Podstawowym instrumentem prointegracyjnym skierowanym do osób, 
które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, są indy-
widualne programy integracji regulowane ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009  r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zmia-
nami). Programy realizowane są w ramach powiatowego centrum pomocy 
rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Istotne jest, że 
cudzoziemiec, aby otrzymać pomoc integracyjną musi złożyć wniosek w tej 
sprawie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania w Polsce statusu uchodźcy/
ochrony uzupełniającej. Ewaluacja realizowanych w Polsce indywidualnych 
programów integracji skierowanych do osób, które uzyskały status uchodźcy, 
pozwala na sformułowanie wniosku o ich małej skuteczności i wielu proble-
mach realizacyjnych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 1) zbyt małą 
indywidualizację programów integracyjnych; 2) stosunkowo krótki okres trwa-
nia programu – zbyt krótki w stosunku do okresu potrzebnego do usamodziel-
nienia – po zakończeniu programu, osoba objęta ochroną międzynarodową 
nie uzyskuje żadnego dodatkowego wsparcia integracyjnego; 3) brak skutecz-
nej pomocy cudzoziemcom w zakresie uzyskania w trakcie trwania programu 
zatrudnienia i dostępnego finansowo mieszkania; 4) problem braku dosto-
sowania organizacji kursów języka polskiego do sytuacji uchodźcy w trakcie 
trwania programu integracyjnego; 5) brak uwzględnienia szczególnej sytuacji 
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do uchodźczyń; 6) brak specjalnych działań integracyjnych skierowanych 
do dzieci uchodźców. Proces integracji w społeczeństwie polskim utrudnia 
fakt, że przeważająca większość uchodźców to osoby w bardzo trudnej sytu-
acji materialnej (w tym kontekście pojawiają się głosy o transferze ubóstwa 
z państw pochodzenia uchodźców), w złym stanie zdrowia (dochodzą do tego 
często problemy psychiczne związane z traumą wojenną), o niskim kapitale 
edukacyjnym. Warto dodać, że przynajmniej dla części z nich Polska jest 
krajem tranzytowym w drodze „na Zachód” – do innych państw Unii Euro-
pejskiej, gdzie mieszka już część rodziny, a przewidywane warunki osiedlenia 
jawią się cudzoziemcom jako o wiele korzystniejsze20. 

Pozostałe kategorie cudzoziemców nie mogą liczyć na żadne dodatkowe 
działania wspierające ich funkcjonowanie w  społeczeństwie polskim (brak 
jest np. programów wprowadzających dla nowo przybyłych). Politykę inte-
gracyjną można również oceniać jako całokształt środowiska instytucjonal-
nego i  regulacji prawnych, sprzyjających procesowi integracji imigrantów/
cudzoziemców, bądź też jej nie ułatwiających, a nawet stanowiących dla 
niej przeszkodę. Badania prowadzone w ramach Indeksu Polityki Integracji 
Migrantów (MIPEX), mające na celu monitorowanie polityk integracyjnych 
państw Unii Europejskiej wobec obywateli państw trzecich21. 

Liczbę cudzoziemców Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w grudniu 
2008 r. oszacował na 6,7 mln osób, co stanowi 8,8% ogółu populacji. W RFN 
wykrystalizował się specyficzny model polityki imigracyjnej, zorientowanej 
na imigrację zarobkową (Gastarbeitermodell), a uzupełniony elementami kla-

20 Szerzej zob. Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, J. Fre-
lak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, http://
www.isp.org.pl/files/20145565800346360001224674140.pdf [dostęp: 19.05.2016]; J. Fre-
lak, W. Klaus, Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2007, http://www.isp.org.pl/files/1193700625082622600
1202486831.pdf [dostęp: 19.05.2016].

21 Szerzej zob. P. Pogodzińska, Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na 
szwedzkim rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, http://www.isp.org.
pl/uploads/filemanager/dyskryminacjamigrantownarynkupracy-Szwecja.pdf [dostęp: 
24.05.2016]; J. Jaworek, K. Piotrowska, Polityka migracyjna Polski, Niemiec i Szwe-
cji, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/Documents/Karolina-
Piotrowska-Joanna-Jaworek-Polityka-Migracyjna%20(1).doc [dostęp: 24.05.2016]; 
M. Szaniawska-Schwabe, Polityka Imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec; „Przegląd 
Zachodni” 2009, Nr 4; K. Fiałkowska, J. Wiśniewski, Polityka integracyjna Wielkiej 
Brytanii wobec uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, http://inter-
wencjaprawna.pl/docs/polityka-integracyjna-wielkiej-brytanii-wobec-uchodzcow.pdf 
[dostęp: 24.05.2016].
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sycznych koncepcji imigracyjnych – pluralistycznej i asymilacyjnej. Republi-
ka Federalna Niemiec słabo wypada w globalnej walce o „najlepsze mózgi”. 
Pozytywne dla tego kraju saldo migracji wykwalifikowanych kadr to 4,1%. 
W grupie liderów przodują państwa, które mogą pochwalić się dwucyfrowym 
saldem migracji dobrze wykształconych kadr: Luksemburg (stopa migracji 
na poziomie 33,5%), Australia (26,5%), a także Kanada i  Szwajcaria (oba 
kraje po 20,4%). Publicyści od dawna alarmują, że integracja cudzoziemców 
w społeczeństwie współczesnych Niemiec to iluzja. Pierwszy Raport wskaźni-
ków integracji z czerwca 2009 r., sporządzony na zlecenie Rzeczniczki Rządu 
ds. Migracji, Uchodźców oraz Integracji, potwierdza negatywne trendy integra-
cyjne. Wyzwaniem dla niemieckiej polityki imigracyjnej niezmiennie pozostaje 
integracja cudzoziemców w społeczeństwie. Priorytetem modelu berlińskiego 
jest jak najszybsza integracja dzieci imigrantów w środowisku szkolnym. Inte-
gracja imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia powinna zaczynać się już 
w wieku przedszkolnym, jednak dzieci imigrantów swoją edukację zaczynają 
najczęściej dopiero w szkole podstawowej. Jak podkreślają polemicznie kry-
tyczni publicyści, trudno jest mówić o dezintegracji społecznej w warunkach, 
gdy niektóre grupy imigrantów nigdy nie zostały w pełni zintegrowane. 

Z kolei Holandia w swej polityce wobec migrantów odwołuje się do kwe-
stii mniejszości etnicznych. Mniejszości etniczne i religijne mają konstytu-
cyjne prawo do pielęgnowania i rozwijania swego dziedzictwa kulturalnego. 
W praktyce wiąże się to z nauczaniem dzieci wywodzących się ze środowisk 
mniejszościowych w ich ojczystym języku. Holenderska polityka migracyjna 
jest bardzo zbliżona do szwedzkiej – jako główne cele wymienia się tutaj: 
równe prawa dla mniejszości, redukcję przeszkód o charakterze społecznym 
i ekonomicznym, zapobieganie dyskryminacji. Historycznie społeczeństwo 
Holandii to społeczność mniejszości o statusie równoprawnym: katolików, 
protestantów, a obecnie również mniejszości emigranckie – to sprawia, że tak 
silnie zaznacza się ich niezależność. Holenderska polityka migracyjna pod-
kreślała kiedyś emancypację grup etnicznych w społeczeństwie holenderskim. 
Jednak około roku 1980 zastąpiono ten termin sformułowaniem traktującym 
o zapobieganiu dyskryminacji i nierównościom społecznym. Można to tłuma-
czyć wzrastającym bezrobociem. W konsekwencji większą uwagę poświęca 
się dyskryminacji na rynku pracy i w  dziedzinie kształcenia, niż promocji 
działalności instytucji dla imigrantów. 

Z kolei Szwecja, według rankingu MIPEX, osiągnęła najwyższy ze wszyst-
kich badanych krajów UE (i maksymalny w skali MIPEX) wynik w obszarze 
dostępu i mobilności na rynku pracy imigrantów i mniejszości etnicznych. 
Mimo to, wskaźnik zatrudnienia imigrantów jest znacznie niższy niż w przy-
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padku pozostałej części społeczeństwa. W 1998 roku powstał Szwedzki Urząd 
ds. Integracji, który zajął się wydawaniem ogólnych wytycznych dotyczących 
procesu integracji. Polityka integracyjna Szwecji, pomimo rozbudowywanego 
i szczodrego charakteru, poddawana była z różnych względów krytyce, zarówno 
na forum międzynarodowym, jak i w kraju. Najczęstsze zarzuty to stosunkowo 
słaba integracja w stosunku do nakładów finansowych, wysoka różnica w stopie 
bezrobocia między imigrantami i obywatelami, duża koncentracja imigran-
tów w niektórych gminach oraz ich tendencja do uzależniania się od pomocy 
społecznej. Strategia integracji na lata 2008–2010, przedstawiona przez rząd 
we wrześniu 2008 roku, obejmowała siedem obszarów: przyjmowanie i wpro-
wadzanie nowo przybyłych imigrantów, zatrudnienie i  przedsiębiorczość, 
efektywność systemu edukacji i równość w szkołach, naukę języka i szkolenie 
dorosłych, dyskryminację, rozwój lokalny w dzielnicach miast o rozpowszech-
nionym wykluczeniu oraz wspólne wartości. Planowany budżet zakładał inwe-
stycje w wysokości 92,4 milionów koron rocznie w okresie 2009–2011 na środki 
mające na celu poprawę kwalifikacji migrantów. Na przykład w  2007  roku 
wprowadzono nowy program w sferze zatrudnienia: Step-In Jobs, proponujący 
nowym imigrantom (w ciągu 36 miesięcy od otrzymania zezwolenia na pobyt) 
możliwość połączenia nauki języka szwedzkiego z pracą na pełnym lub nie-
pełnym etacie, w zawodzie odpowiadającym ich kwalifikacjom lub umiejętno-
ściom. Są to dotowane miejsca pracy, mające na celu przyspieszenie integracji 
na rynku pracy oraz nauki języka – pracodawca otrzymuje od rządu dotacje 
do wynagrodzenia imigranta w wysokości do 80% pensji (nie więcej niż 800 
koron dziennie). We wrześniu 2010 roku weszły w życie przepisy umożliwiające 
gminom wypłacanie premii motywacyjnej nowo przybyłym imigrantom, któ-
rzy ukończyli kurs „szwedzkiego dla imigrantów” z oceną pozytywną w ciągu 
12 miesięcy. W 2010 roku Szwecja rozpoczęła gruntowną reformę swojego 
systemu integracji pod hasłem: „Wprowadzanie na rynek pracy nowo przyby-
łych imigrantów – indywidualna odpowiedzialność z profesjonalnym wspar-
ciem  30”. W grudniu 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o wprowadzaniu 
nowych imigrantów (Introduction Act), przewidująca większą różnorodność 
środków w celu lepszego wykorzystania umiejętności cudzoziemców. Warto 
podkreślić, że Szwecja po raz pierwszy zdecydowała się uregulować wszystkie 
elementy programów wprowadzających w jednym akcie prawnym. 

We Francji przebywa około 4 milionów cudzoziemców. Imigrantów jest 
znacznie więcej – ponad 2 miliony mieszkańców uzyskało obywatelstwo drogą 
naturalizacji. Obywatelem francuskim jest każdy, kto się urodził we Francji 
(ius soli), toteż w statystykach imigracji nie występuje potomstwo cudzo-
ziemców. Bardzo surowe przepisy zakazują klasyfikowanie obywateli według 
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pochodzenia – co chroni ich przed ewentualnymi nadużyciami administracji 
– ale utrudnia analizę sytuacji. Polityka Francji w dziedzinie imigracji jest 
wielotorowa. Od początku XX wieku kolejnymi falami napływali Włosi, Pola-
cy, Portugalczycy, Hiszpanie, mieszkańcy Maghrebu i krajów czarnej Afryki. 
Już wtedy popierano naturalizację osiadłych cudzoziemców i dlatego do dziś 
francuskie obywatelstwo otrzymuje około 100 tysięcy osób rocznie. W 1974 
roku oficjalnie wstrzymano swobodną imigrację. Nie zlikwidowało to jednak 
tego zjawiska, a jedynie je ograniczyło: w latach 80. do około 150 tysięcy 
osób rocznie, w latach 90. średnio do 60 tysięcy. Obok procedur wydalania 
z terytorium wprowadzono system zachęt finansowych do powrotu do kraju 
pochodzenia. Rocznie korzysta z nich kilkanaście tysięcy osób. Poważnym 
problemem stały się jednak zawiłe procedury łączenia rodzin i małżeństw 
mieszanych oraz imigracja nielegalna. W ostatnich latach liczba osób wydala-
nych z terytorium Francji wahała się od 10 do 20 tysięcy rocznie. W 1998 roku 
umożliwiono (po raz trzeci od 1981 r.) masową legalizację pobytu niektórych 
kategorii cudzoziemców. Skorzystało z tej możliwości około 150 tysięcy osób, 
podczas gdy liczbę nielegalnych imigrantów szacowano na 400 tysięcy. 

W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z modelem charakteryzowanym 
przez specyfikę liberalnej ekonomii z minimum interwencji państwa. Integra-
cja w tym kraju zawsze zależała od indywidualnego zaangażowania osoby na 
rynku pracy. Model brytyjski jest czasami postrzegany jako idealny przykład 
multikulturalizmu. Niemniej jednak, model tych społeczeństw nie zapobiegł 
takim problemom, jak społeczna marginalizacja rodzin imigranckich, nierówny 
dostęp do edukacji czy rynku pracy, dyskryminacja przestrzenna (tworzenie 
współczesnych slumsów imigranckich). W Wielkiej Brytanii od lat prowadzi 
się strukturalną politykę imigracyjną, która w założeniu ma być dostosowana 
do wymogów szybko zmieniającej się sytuacji w tym zakresie. Brytyjskie podej-
ście do imigracji, jako zjawiska społeczno-ekonomicznego, cechuje wysoki 
poziom świadomości, ujęcie całościowe oraz systemowe. Brytyjczycy, po latach 
doświadczeń w tym zakresie, starają się wiedzieć, nie ile osób przyjeżdża do 
ich kraju, ale jakie to są osoby. Ostatnia nowelizacja imigracyjnych norm praw-
nych miała miejsce w kwietniu 2012 roku. Przedmiotowa ustawa regulująca 
kwestie cudzoziemców, charakteryzuje się odzwierciedleniem różnych scena-
riuszy pobytowych. Ustawodawca w tym zakresie wykazał się wiedzą o tym, 
że różne osoby przybywają do Wielkiej Brytanii w różnym celu i dostosował 
do każdej kategorii takich osób odrębne normy. W zależności od typu osoby 
i pobytu przepisy są mniej lub bardzie restrykcyjne albo przewidują pomoc 
dla osób, które są najchętniej widziane w Wielkiej Brytanii. Jest to specyficz-
na forma zarządzania migracją poprzez specjalnie dedykowane rozwiązania. 
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Przepisy odnoszą się do sytuacji dzieci imigrantów, szkolnictwa, pracy, mał-
żeństw, dokładnie odpowiadając na całe spektrum sytuacji odnoszących się do 
imigracji. Ustawa dokładnie reguluje sytuacją pobytową imigrantów, przyby-
wających w celu pracy w charakterze au pair, inwestorów, czy tzw. fresh talent. 
Ustawodawca wykazuje się dojrzałością wprowadzając odrębne normy dla róż-
nych przypadków imigracyjnych, które ze względu na ich oddzielną motywację 
i strukturę są traktowane i dostosowane niemal do sytuacji jednostkowych. 

Jak zdają się wskazywać różne ostatnie wydarzenia, mimo strukturalnej 
polityki imigracyjnej i różnych jej modeli w różnych państwach europejskich 
– jej założenia nie przynoszą w pełni postulowanych efektów.

Badania MIPEX pozwalają na przedstawienie kilku wniosków dotyczą-
cych sytuacji Polski w tym obszarze. 

Analizy wykazały, że spośród sześciu badanych obszarów życia społecz-
nego: 1) dostęp do rynku pracy, 2) łączenie rodzin, 3) pobyt stały, 4) udział 
w życiu politycznym, 5) dostęp do obywatelstwa, 6) antydyskryminacja – naj-
bardziej niekorzystne warunki dla integracji dotyczyły rynku pracy (drugie 
najgorsze miejsce spośród badanych 28 krajów). Polska nie oferowała imi-
grantom żadnych środków wspomagających integrację na rynku pracy, dostęp 
do rynku pracy był znacząco ograniczony (większość cudzoziemców z państw 
trzecich zobowiązana była do posiadania zezwolenia na pracę), a utrata pracy 
wiązała się z bezwzględną utratą pozwolenia na pracę w Polsce, bez względu 
na dotychczasowy staż pracy (oczywiście regulacje te nie dotyczyły cudzoziem-
ców, którzy nie potrzebowali zezwolenia na pracę). 

Przeprowadzona analiza danych pozwala jednak na sformułowanie rów-
nież pozytywnych wniosków, m.in. jak następuje: 1) z danych urzędowych 
dotyczących imigrantów przebywających w Polsce legalnie nie można wnio-
skować o dyskryminacji etnicznej; 2) przestępczość wobec cudzoziemców oraz 
skala przestępstw na tle etnicznym występuje w Polsce w bardzo małej skali 
(liczba cudzoziemców podejrzanych o popełnienie przestępstwa w 2008 roku 
przewyższała liczbę cudzoziemców poszkodowanych); 3)  w  świetle badań 
opinii publicznej Polacy mają raczej otwarty stosunek do „obcych” etnicznie 
i można zaobserwować poprawę tego stosunku w ciągu ostatnich lat; 4) akty 
dyskryminacji w Polsce nie mają przy tym najczęściej charakteru agresji 
fizycznej (ta należy do rzadkości), a polegają np. na słownej stygmatyzacji, 
bądź mniej przychylnym traktowaniu (niekiedy także w przypadku rekrutacji 
do pracy czy starań o zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem)22.

22 Szerzej zob.: E. Urban, M. Piotrowicz, Cudzoziemcy w Polsce – dyskryminacja i prze-
stępczość, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, Nr 93(1), s. 195–202, http://www.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że w Polsce występuje raczej zjawisko 
niskiego poziomu kompetencji interkulturowej, niż celowego rasizmu (z któ-
rym – przy manifestacyjnej poprawności politycznej – mamy do czynienia 
w krajach Europy Zachodniej). Dlatego nie stanowi szerszego problemu dys-
kryminacja „obcych” w przestrzeni dyskursywnej (medialnej) ani politycznej 
(przykładowo, problematyka imigracji nie jest instrumentalizowana przez par-
tie populistyczne). Problemem jest instrumentalizowanie i polityzacja samego 
zagadnienia „dyskryminacji” oraz nieadekwatne posługiwanie się tym poję-
ciem, a także pojęciami bliskoznacznymi (zarówno na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym).

4. INDYKATORY INTEGRACJI

W Deklaracji z Zaragozy (The Zaragoza Declaration) przyjętej w kwiet-
niu 2010 roku przez ministrów odpowiedzialnych za integrację migracyjną, 
a zatwierdzoną przez Radę Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości 3–4 czerw-
ca 2010 roku wezwano Komisję Europejską do opracowania pilotażowego 
programu monitoringu procesu imigracji na podstawie wybranych, zharmoni-
zowanych jakościowo danych, podzielone na tzw. indykatory integracji. Celem 
tych działań jest ukształtowanie wspólnych wyznaczników integracji odno-
szących się do konkretnych przestrzeni aktywności społeczno-ekonomicznej, 
na analizie których będzie można dokonać ewaluacji bieżącej sytuacji oraz 
zaproponować, i w konsekwencji implementować, działania naprawcze. Cho-
dzi o monitoring i ewaluację sytuacji imigrantów poprzez punktową anali-
zę wybranych aspektów ich funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Owe 
indykatory zostały przyporządkowane do takich dziedzin, jak: zatrudnienie, 
edukacja, społeczna integracja oraz partycypacja obywatelska. W pierwszym 
przypadku pod ocenę bierze się wskaźnik zatrudnienia i bezrobocia wśród 
imigrantów oraz poziom przedsiębiorczości i aktywności biznesowej. W przy-
padku edukacji bada się odsetek imigrantów podejmujących się studiowania 
na wyższych uczelniach, w liceach oraz w szkołach podstawowych, z uwzględ-
nieniem wieku, osiągnieć naukowych oraz stopy absencji w podejmowaniu 

phie.pl/pdf/phe-2012/phe-2012-1-195.pdf [dostęp: 23.05.2016]; A. Mikulska, Ksenofobia 
i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce – zarys sytuacji, Helsińska Fundacja Praw Czło-
wieka, Warszawa 2008, https://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=4088 [dostęp: 
23.05.2016]; W. Klaus, Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości 
cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Nr 1/2011, http://interwen-
cjaprawna.pl/docs/ARE-111-przestepczosc-cudzoziemcy.pdf [dostęp: 23.05.2016].
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kształcenia i szkoleń zawodowych. W  zakresie integracji społecznej pod 
uwagę są brane takie czynniki, jak: średni poziom zarobków skonfrontowany 
ze średnim poziomem zarobków wśród całej populacji danego kraju, wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem, który aktywizuje się w sytuacji gdy zarobki są poniżej 
60% średniej krajowej, wskaźnik korzystania przez imigrantów z pomocy 
społecznej, stan zdrowia na tle pozostałej części społeczeństwa, wreszcie 
wskaźnik poziomu własności nieruchomości. Przy analizie zaangażowania 
obywatelskiego uwzględnia się m.in. odsetek cudzoziemców uzyskujących 
obywatelstwo kraju przebywania, bądź prawo do długotrwałego pobytu, jak 
również poziom ilościowy cudzoziemców zasiadających w organach przedsta-
wicielskich na poziomie krajowym oraz samorządowym.

Należy zauważyć, że Polska, mimo posiadania bogatych historycznych tra-
dycji wielokulturowych, aktualnie nie jest przygotowana na zmianę modelu 
migracyjnego i efektywne przyjmowanie cudzoziemców. Nie ma wypracowa-
nych strukturalnych rozwiązań w tym zakresie. Jako przykład niech posłuży 
następująca informacja. W 2008 roku decyzją i rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 102/2007 z dnia 2  lutego 2007 roku przyjmującą specyfikacje modułu ad 
hoc dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku 
pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98, oraz zmienia-
jącym rozporządzenie (WE) nr 430/2005 – sytuacja migrantów na rynku pracy 
została dodana do kategorii badań Labour Force Survey (LFS). Polska, choć 
uczestniczy w projekcie państw unijnych i państw EFTA – The European Union 
Labour Force Survey (EU-LFS), w ramach którego w 33 państwach (28 krajów 
członkowskich UE, 3 kraje EFTA: Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Mace-
donia i Turcja) prowadzi się pogłębione badania nad populacjami nadal nie 
jest w stanie przygotować i przedstawić odpowiednich, kompletnych danych 
statystycznych w zakresie rzetelnej analizy zjawisk migracyjnych.
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IMIGRACJA DO POLSKI WSPÓŁCZEŚNIE – PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, 
KRYTERIA INKLUZYJNOŚCI, DYSKRYMINACJA

Streszczenie

Przed Polską w najbliższych latach stoją dwa najpoważniejsze wyzwania 
cywilizacyjne: uniknięcie pułapki krajów średniego dochodu oraz wybicie się na 
poziom krajów o wysokiej stopie innowacyjności. Tymczasem statystki demo-
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graficzne są bardzo niekorzystne. Demografowie ostrzegają, że za 40 lat liczba 
Polaków zmaleje do 32 milionów. Polska będzie potrzebować imigrantów dla 
wypełnienia luki demograficznej i rekapitalizacji starzejącego się społeczeń-
stwa. Tymczasem, spośród krajów UE, ma jeden z najniższych wskaźników 
obecności cudzoziemców w społeczeństwie. Mimo że kraj posiada bogate 
doświadczenia wielokulturowe, to w okresie powojennym doszło do sztuczne-
go wykrystalizowania homogenicznego społeczeństwa. Jednakże od początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku – Polska jako tradycyjny kraj emigrantów – 
staje się systematycznie krajem przeznaczenia i tranzytu. Ilość cudzoziemców 
znacząco się zwiększa, szczególnie od momentu wstąpienia do strefy Schengen. 
W ramach Unii Europejskiej kraj stał się ogniwem europejskiej polityki i przy-
jął wiele uregulowań, chociażby w zakresie antydyskryminacji, czy inkluzyjności. 
Dane statystyczne wskazują na wyraźne zwiększenie się liczby wydawanych wiz, 
zezwoleń na pobyt, wzrost skali zatrudnionych imigrantów oraz wzrost liczby 
osób wnioskujących o azyl. Analiza danych z 2015 roku wskazuje, że sytuacja 
migracyjna w Polsce jest nadal zdominowana przez napływ obywateli Ukrainy. 
Top 10 imigracji wygląda następująco: Ukraina, Niemcy, Rosja, Białoruś, Wiet-
nam, Włochy, Francja, Chiny, Bułgaria i Wielka Brytania. 

CONTEMPORARY IMMIGRATION TO POLAND: STATISTICAL REVIEW, 
INCLUSIVENESS CRITERIA, DISCRIMINATION

Summary

In the forthcoming years, Poland will face two most serious challenges: 
avoiding the middle-income trap and catching up with the countries at a high 
competitiveness and innovation level. However, demographic statistics are 
very unfavorable. Demographers warn that in 40 years’ time, the number of 
Poles will decrease to 32 million. Poland will need to fill in the demographic 
gap with immigrants to start recapitalization of its aging population. Yet, 
among the EU countries, Poland has one of the lowest indicators of net 
migration and the rate of foreigners in the society. Although pre-war Poland 
had a rich multicultural experience, in the post-war period a homogeneous 
society was artificially developed. However, since the early nineties of the 
twentieth century, Poland, as a traditional country of immigrants, has been 
systematically changing into a country of destination and transit. The number 
of foreigners has significantly increased, especially since the accession to the 
Schengen area. Within the European Union, the country has become a link in 
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the European policy, in the field of anti-discrimination, or inclusiveness. Sta-
tistical data show a clear increase in the number of issued visas and residence 
permits, in the scale of employed immigrants and in the number of asylum 
seekers. The analysis of data of 2015 indicates that the migration situation 
in Poland is still dominated by the influx of the citizens of Ukraine. The top 
10 immigration origin countries are as follows: Ukraine, Germany, Russia, 
Belarus, Vietnam, Italy, France, China, Bulgaria and the United Kingdom.

ИММИГРАЦИЯ В ПОЛЬШУ СЕГОДНЯ – СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, 
КРИТЕРИИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ, ДИСКРИМИНАЦИЯ

Резюме

В ближайшие годы Польша столкнётся с двумя важнейшими задачами 
цивилизации: не попасть в «ловушку» стран со средним уровнем доходов 
и достичь уровня государств с высокой степенью инновационности. Между 
тем демографическая статистика является достаточно неблагоприятной. 
Демографы предупреждают, что через 40 лет численность населения Польши 
сократится до 32 миллионов. Польше потребуются иммигранты для заполне-
ния демографической пропасти и рекапитализации стареющего населения. 
Между тем, среди государств-членов Европейского союза, Польша имеет 
один из самых низких показателей присутствия иностранцев. Несмотря на 
то, что страна обладает богатым многокультурным опытом, в послевоенный 
период произошла искусственная кристаллизация однородного общества. 
С начала 90-х годов ХХ века, однако, Польша – как традиционное государство 
эммигрантов – систематическим образом формируется как страна назначения 
и транзита. Наблюдается значительный рост количества иностранцев, в пер-
вую очередь с момента присоединения страны к Шенгенской зоне. В рамках 
Европейского союза государство становится одним из звеньев европейской 
политики и приняло ряд нормативных положений, в частности, таких, как 
борьба с дискриминацией и инклюзивность. Статистические данные указы-
вают на заметное увеличение количества выданных виз, разрешений на вид 
на жительство, увеличение количества трудоустроенных иммигрантов и коли-
чества лиц, ходатайствующих о предоставление убежища. Анализ данных 
2015-го года позволяет выявить, что с точки зрения миграционной ситуации 
в Польше по-прежнему преобладающим является приток граждан Украины. 
В топ-десятку стран происхождения иммигрантов входят Украина, Германия, 
Россия, Белоруссия, Вьетнам, Италия, Франция, Китай и Великобритания. 


