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1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 

1.1. Wstęp 

W XXI wieku coraz więcej ludzi żyje w ciągłym pędzie. Każdy spieszy się by przyjść 

później do pracy, szkoły, przez co rodzinne spędzanie czasu jest bardzo zaniedbywane. 

Społeczeństwo ma podobne wzorce, między innymi, w popycie na konsumpcyjne dobra.  

W szybkim tempie zwykłe mieściny stają się betonowymi metropoliami, gdzie z najwyższych 

wieżowców można obserwować panoramę miasta. Te i kilka innych zjawisk składają się na 

pojęcie globalizacji, które pozostawione bez wyjaśnienia nie da nam pełnego obrazu i 

zrozumienia zjawiska imigracji, (które wyjaśnimy za chwilę). Globalizacją nazywamy 

zdarzenia, które w efekcie wprowadzają to, że państwa są od siebie wzajemnie zależne i w pełni 

zintegrowane gospodarczo, ekonomicznie oraz społecznie. Powstaje jeden, ponadnarodowy 

świat – niezależnie od tego gdzie się w danej chwili znajdujemy, widzimy bardzo dużo 

podobieństw między miejscem docelowym, a miejscem zamieszkania. To właśnie powoduje 

brak barier w podróżowaniu – możemy łatwo wywnioskować, co zastaniemy na miejscu, nie 

trzeba starać się uczyć nowych kultur, ponieważ granice między nimi rozmywają się.  

1.2. Definicja Unii Europejskiej i historia jej powstania 

Natomiast przed XXI wiekiem, na arenie międzynarodowej, państwa współpracujące ze 

sobą zawierały różnego rodzaju sojusze, pakty. Jednym z takich partnerstw jest właśnie Unia 

Europejska - współpraca gospodarcza, polityczna 28 państw, które wspólnie obejmują duży 

obszar kontynentu. Powstała ona  po drugiej wojnie światowej. Na początku było to partnerstwo 

w gospodarczym aspekcie, dlatego jasne jest, że państwa współpracujące ze sobą chciały unikać 

konfliktów. Deklaracja ministra spraw zagranicznych Francji, Roberta Schumanna, który chciał 

zapoczątkować budowę federacji europejskiej była początkiem integralnego procesu w Europie 

Zachodniej. Po kolejnych staraniach integracji na tle gospodarczym w 1951r. kraje Beneluksu, 

Francja, RFN i Włochy zawarły traktat – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), który 

miał spowodować jednolitość rynku na surowce przemysłu związanego z węglem. Kilka lat 

później, bo już w 1958r. światło dzienne ujrzały kolejne organizacje – Europejska Wspólnota 

Energii Atomowej (EWEA, Euratom), która miała na celu rozwój w sferze technologii 

jądrowych i przemysłu nuklearnego oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) 

skupiająca się na ujednolicaniu rynku i likwidacji barier uniemożliwiających wzrost 

ekonomiczny. W tym celu starano się zacierać granicę pomiędzy uboższymi państwami, a 

bardziej zamożnymi. Wtedy współpraca obejmowała 6 krajów (Belgię, Holandię, Włochy, 

Luksemburg, Francję, Niemcy). Z czasem grono to powiększyło się do 12 państw, kiedy 
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podpisano traktat z Maastricht (1992r.), będący ogniwem w oficjalnym powstaniu Unii 

Europejskiej  (1. Listopada 1993r.). Z unii gospodarczej powstała unia obejmująca wiele 

obszarów działalności m.in. pomoc w rozwoju, politykę, ochronę środowiska i temu właśnie 

zawdzięcza się zmianę nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską. Na 

dzień dzisiejszy integracja obejmuje 28 państw, co tylko wzmocniło pozycję Unii na tle innych 

organizacji. Szacunki Eurostatu wykazały, że na dzień 1. Stycznia 2014r. liczba populacji w 

UE wynosi 506,8 milionów ludzi. Dzięki tym wszystkim działaniom udało się ujednolicić cały 

rynek, którego rozwój cały czas trwa i Europejczycy mogą korzystać z wielu jego udogodnień. 

Jednym z nich jest komfortowe i bezproblemowe przemieszczanie się z miejsca na miejsce, co 

z kolei zbliża nas do pojęcia migracji, które również należy wytłumaczyć nim zetkniemy się z 

meritum sprawy.   

2. Pojęcia związane z mobilnością społeczeństwa 

Migracja jest to przestrzenne przemieszczanie się pojedynczych ludzi lub ich grupy poza 

granice zamieszkiwanego przez nich państwa w różnych celach. Jest możliwe w dwóch 

aspektach. Pierwszy to emigracja, czyli wyjazd z zamieszkałego przez daną osobę państwa za 

granice administracyjne, a drugi to jego przeciwieństwo – imigracja cechuje się przyjazdem zza 

granicy do państwa docelowego. Migracje mogą mieć charakter wewnętrzny, kiedy osoba 

przekracza terytorium w obrębie państwa i przeciwnie, kiedy przekracza granice 

administracyjne – zewnętrzna. Przymusowa, gdy mobilność jest wymuszona przez różne 

instytucje lub zmiany polityczne oraz dobrowolna – wtedy człowiek przemieszcza się zgodnie 

z jego indywidualnymi potrzebami. Podział ze względu na czas pobytu w obcym kraju dzieli 

się na migrację stałą – kiedy dokonuje się przemieszczenia na czas nieokreślony, czasową – 

gdy podróżujemy na określony czas z zamiarem powrotu oraz wahadłową polegająca na 

przemieszczaniu się w krótszych odległościach np. z domu do pracy. Poniżej prezentujemy 

mapkę światowych migracji w celu ukazania ogromu zjawiska. 
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Mapa 1. Kierunki światowych migracji 

 

Źródło: itsallaboutculture.com 

2.1. Dane dotyczące liczby imigrantów 

„W 2013r. Całościowy numer światowych migrantów wynosił 231,5 miliona osób. 

Więcej niż 3,2% światowej populacji, która liczy 7,2 biliona ludzi migrowała po całym świecie. 

W porównaniu z 1990r., gdzie tylko 2,9% populacji przemieszczało się, możemy wnioskować, 

że zjawisko migracji jest coraz bardziej powszechne.” (migrationpolicy.org).  

Zajmując się dokładniej zjawiskiem imigracji należy również rozdzielić nazwy uchodźca 

i imigrant, gdyż często są uważane przez ludzi za tożsame. Uchodźcą nazywamy osobę, która 

ucieka przed licznymi zagrożeniami życia z miejsca zamieszkania. Najczęściej nie ma ona 

innego wyboru i decyduje się na taki radykalny krok. Natomiast imigrantem jest człowiek, 

który kompletnie dobrowolnie się przemieszcza i jego mobilność nie jest związana z 

drastycznymi zagrożeniami. Jak podaje Eurostat, w 2013r. 3,4 miliony osób imigrowały do 

jednego z państw członkowskich Unii, a około 2,8 milionów osób opuściło Unię. Na 

imigrantów złożyli się obywatele państw nieczłonkowskich ok. 1,4 miliona. 1,2 miliona to 

obywatele państw członkowskich, a osób, które posiadały już obywatelstwo i wracały do kraju 

było 830 tysięcy. 
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Wykres 1. Liczba osób, które uzyskały obywatelstwo państwa członkowskiego UE, UE-

28, 2009–2013 (w tysiącach) 

 

Źródło: Eurostat 

Z podanego wykresu wynika, że liczba imigrantów uzyskujących obywatelstwo w Unii 

stale wzrasta od 2012r., dlatego możemy wnioskować, że ich liczba będzie się stale zwiększać. 

Wykres 2. Imigranci według płci, 2013 r. (% wszystkich imigrantów) 

 

Źródło: Eurostat 

Spoglądając na powyższe badanie Eurostatu można również stwierdzić, że liczniejszą 

grupę napływającej ludności stanowią mężczyźni, gdyż ich procent w strukturze imigrantów 

był nieco wyższy niż kobiet, lecz na ogół wartości są niemalże równe. W przypadku tak dużej 

liczby cudzoziemców nie jest możliwe istnienie tylko jednej europejskiej kultury.  
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2.2. Pojęcia dotyczące relacji społecznych 

Kończąc wstęp wyjaśnimy czym cechuje się multikulturalizm, który jest wszechobecny 

w dzisiejszych czasach. Imigranci przez to, że pochodzą z różnych obszarów to obracają się w 

społeczeństwie inaczej uwarunkowanym kulturowo – wierzą w inne religie, posiadają 

odmienne priorytety. Swoista mieszanka kulturowa ludzi z różnych zakątków świata kładąca 

nacisk na równorzędność kultur tworzy dane zjawisko socjologiczne. W rozwinięciu naszej 

pracy wyjaśnimy nie tylko, jak multikulturalizm wpływa na społeczeństwo, ale również główne 

założenia dotyczące polityki imigracyjnej oraz przyczyny, skutki i wpływy imigracji na 

konkretne aspekty związane z Unią Europejską. 

3. Polityka imigracyjna Unii Europejskiej 

Duży napływ ludności do państw Unii musi być kontrolowany, w przeciwnym wypadku 

w europejskich krajach powstałby chaos, nad którym ciężko byłoby zapanować. Kwestiami 

regulacyjnymi zajmuje się dziedzina prawa, obecna w każdym państwie na świecie. Głównym 

celem Unii jest organizacja modernistycznej i powszechnej polityki migracyjnej, której filarem 

jest solidarność. Chodzi o równoważne, zbalansowane traktowanie migrantów zarówno 

legalnych jak i nielegalnych. To nie tylko polityka dotycząca kontroli mobilności ludności, ale 

też podejmowanie decyzji na temat sytuacji osiedleńców, ich życia, prawach, poziomie 

uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.  

3.1. Dokumenty związane z prawami imigrantów 

Jednym z ważniejszych dokumentów, który wpłynął na tę sferę polityczną, był przyjęty 

na szczycie Unii traktat amsterdamski w 1997r., który wszedł w życie w 1999r. Jego celem 

było usprawnienie działań Unii w wymagających sytuacjach i tym samym, podjęcie takich 

działań, by unijne prawo było bardziej czytelne dla obywateli i im bliższe. Sprawy dotyczące 

imigracji na mocy tegoż traktatu uchwala Rada Unii Europejskiej, a prawo przygotowuje 

Komisja Europejska. Zakłada się, iż polityka imigracyjna winna ograniczać przyjazd osób do 

kraju biorąc pod uwagę sytuację humanitarną i ekonomiczną osób napływających. Program z 

Tampere (1999r.) był pierwszym etapem tworzenia się polityki imigracyjnej UE. Jego 

głównym założeniem była „otwarta i bezpieczna Europa” konsekwentnie spełniająca 

postanowienia Konwencji Genewskiej, zarówno respektująca prawa człowieka. Dokument 

tyczył się także polityki integracyjnej wobec legalnych imigrantów, podejmował działania 

przeciwko rasizmowi, ksenofobii, nietolerancji. Nie mniej ważnym dokumentem była Karta 

Praw podstawowych z 2000 roku. Jest ona dołączona do Traktatu Nicejskiego, gdzie 

zamieszczono przepisy dotyczące wydaleń osób z państwa. Istotne jest, że nikt nie może zostać 
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odesłany do państwa swego pochodzenia jeśli w owym kraju istnieje ryzyko zagrożenia życia. 

Prawo do swobodnego przemieszczania się może uzyskać nawet cudzoziemca, który legalnie 

przebywa na terytorium państwa członkowskiego. 4 lata później przyczyny leżące u podstaw 

migracji oraz zasady wjazdu i pobytu na terenie państwa leżącego w unijnym obszarze 

uwzględniał Program Haski. Poruszał też kwestię polityki integracyjnej oraz tej, w zakresie 

powrotów imigrantów. Traktat Lizboński z 2009r. również wprowadził wiele istotnych zmian 

w zakresie polityki wizowej, imigracyjnej nie naruszając jednocześnie praw państw unijnych 

do ustalania wielkości napływu obywateli państw trzecich w poszukiwaniu pracy.  

3.2. Założenia w polityce imigracyjnej i wyszczególnione prawa imigrantów 

Istotna jest także współpraca z państwami, z których imigranci pochodzą. Dodatkowo 

ważnym jest, aby traktować przyjezdnych jak najlepiej i dawać im maksymalnie możliwie dużo 

praw, które na co dzień obejmują obywateli państw członkowskich. Podstawowym 

zagadnieniem w tej kwestii jest obywatelstwo państwa unijnego. Mają je wszyscy obywatele 

państw członkowskich – w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostały wymienione 

prawa wraz z obowiązkami obywatela. Co musi zrobić imigrant, aby ubiegać się o 

obywatelstwo? Musi złożyć wniosek osobiście lub korespondencyjnie. Następnie wniosek ten, 

jest rozpatrywany przez władze państw członkowskich, a potem cudzoziemiec otrzymuje 

decyzję. Jeśli chodzi o kwestię pracy, aby móc przebywać w danym kraju członkowskim należy 

uzyskać pozwolenie na pobyt. Jest to mniej skomplikowane od 2002r., kiedy zostało 

zaakceptowane rozporządzenie wprowadzające taką samą formułę zezwoleń na pobyt dla 

obywateli innych państw. Chcąc pracować w innym kraju Unii obligatoryjne jest przez 

imigranta posiadanie obywatelstwa, wtedy może ubiegać się o niebieską kartę. 

Wykwalifikowany pracownik jest wtedy w lepszej sytuacji - ma większe prawa niż zwykły 

przyjezdny cudzoziemiec. Obywatele państw trzecich mają możliwość przyprowadzenia swej 

rodziny (partner/partnerka z niepełnoletnimi dziećmi) – jest to tożsame z udzieleniem im prawa 

pobytu. Aby do tego doszło, unijne państwa mogą nakreślić wymagalną długość przebywania 

w ich kraju, nim dana osoba będzie miała prawo do połączenia się z rodziną. Czas ten musi być 

krótszy od dwóch lat. Ostateczna decyzja zależy od władz – mogą oni równie dobrze redukować 

łączenie rodzin, gdy np. współmałżonek nie skończył 21 lat. Imigranci mogą też otrzymać 10 

– letnie pozwolenie na pobyt, które można odnowić, jeśli mieszkali w państwie unijnym ciągle 

przez 5 lat i nie sprawiają problemów w życiu społecznym, publicznym. Jeśli imigrant zechce 

przekroczyć zewnętrzne granice Unii, jest wtedy dokładnie kontrolowany, lecz ogólnikowo, 

Unia zapewnia brak kontroli ludzi (nie zważając na ich obywatelstwa) przy przemieszczaniu 

się w obrębie wewnętrznych granic. Poświadczeniem na to stwierdzenie jest istnienie układu z 
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Schengen, który wszedł w życie w 1995r. Często napływowa ludność zmierza ku Unii w 

poszukiwaniu lepszego życia z powodu małego majątku, ciężkiej życiowej sytuacji życiowej. 

Dlatego też wspólna polityka socjalna jest teraz jednym z priorytetów działalności Unii w 

pomocy ludziom. Po wejściu w życie traktatu z Maastricht, który także obejmował ten aspekt, 

kolejnymi dokumentami była Zielona (1994r.) i Biała (1995r.) Księga. Zielona poruszała temat 

równości i sprawiedliwości wszystkich mieszkańców Unii, a biała kładła nacisk na 

harmonizację założeń socjalnych państw unijnych. Na lata 1995-1997 przyjęto Wspólnotowy 

program socjalny, a jego założeniami były m.in. walka z bezrobociem, równouprawnienie. 

Dodatkowo Unia stara się, aby każdy przebywający na jej obszarze posiadał podstawowe 

udogodnienia, które pomogą ludziom w prowadzeniu godnego życia. Ochrona zdrowia jest 

właśnie takim komponentem, który Europa chce gwarantować, jak inne wcześniej wymienione 

prawa, zarówno imigrantom jak i zwykłym obywatelom. Mówiąc o pomocy nie mamy na myśli 

tylko ochrony zdrowia, ale również świadczenia socjalne przyznawane z różnych tytułów i z 

różnych źródeł finansowania. W każdych państwach członkowskich istnieją świadczenia tego 

typu, ale zasady oraz wielkość ich dotycząca są zróżnicowane. Zależy to m.in. od zasobów 

pieniężnych państwa, od prawa w danym kraju, od tego czy osoba ubiegająca się o świadczenie 

przebywa legalnie na terenie unijnego obszaru. Poniższy wykres pokazuje, jak wielkie wydatki 

Europy na ochronę socjalną zostały wydane.  

Wykres 3. Wydatki na ochronę socjalną wg parytetu siły nabywczej, 2012 

 

Źródło: Eurostat 

Unia Europejska ma również inne założenia w swojej działalności, jeśli chodzi o pomoc 

imigrantom. W zakresie integracji realizowanych jest wiele programów, które mają pomóc 

imigrantom w nauce języka czy znalezieniu pracy (EURES). Wzajemne uznawanie kwalifikacji 

pracowniczych zapobiega pracy imigrantów, która jest nieadekwatna do ich wykształcenia lub 
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posiadanych umiejętności. Ogólnikowo stymulacja Unii w aspekcie legalnej, zarobkowej 

imigracji jest istotna, bo właśnie takie działania napędzają wzrost gospodarczy państwa. W tym 

celu tworzone są portale zawierające informacje o kanałach legalnej imigracji ekonomicznej ze 

wskazówkami dla cudzoziemców chcących pracować za granicami własnego państwa. 

3.3. Założenia w polityce nielegalnej imigracji 

Jeśli chodzi zaś o imigrację nielegalną to Europa stara się z nią walczyć i jej zapobiegać 

m.in. przez kontrolę granic zewnętrznych przez unijną straż graniczną. Unia może również 

odesłać osobę do kraju jej pochodzenia, jeśli nie spełnia wymogów przekroczenia granic oraz 

nie posiada ważnych dokumentów tożsamości. Rada Europejska w 2002r. rozpoczęła 

wzmożone działania w tym aspekcie jak i w zapobieganiu handlu ludźmi. Odnosząc się do 

systemu Schengen i potrzebnych wiz, które już ujednolicono, po jej pozyskaniu można 

poruszać się w obszarze państw, które należą do tego systemu współpracy. W przypadku 

uchodźców Europa wprowadziła szereg praw dotyczących przyznawania azylu i potrzebnych 

środków do życia. Stworzono EURODAC – bazę danych, gdzie ukazane są odciski palców 

wszystkich osób zgłaszających prośbę o azyl, po to, by osoba napływająca nie ubiegała się o 

schronienie w innym państwie niż wcześniej jej to przyznano.  

4. Przyczyny imigracji do Unii Europejskiej 

Teraz zajmiemy się głównymi przyczynami imigracji do Unii. Czynniki wypychające i 

przyciągające informują kolejno o tym, przez jakie zjawiska imigranci wyjechali/przyjechali 

do unijnych państw. Mogą być one ze względów prawnych – jeśli w państwie docelowym 

imigrant spotyka się z różnymi świadczeniami, dopłatami. Naturalnym jest, że ludzie 

przemieszczają się w stronę tych państw, które oferują więcej możliwości do podniesienia 

swego poziomu życia. W Unijnych państwach można nabyć obywatelstwo, pracować legalnie 

za pozwoleniem i z tytułu tych rzeczy odbierać rozmaite subsydia, które z pewnością poprawią 

ludzki byt.  

4.1. Imigracja ekonomiczna 

Kwestie gospodarcze wcale nie są mniej ważne od warunków prawnych. Zazwyczaj 

osoby mobilne kierują się w stronę państw z bardziej rozwiniętą gospodarką i tym samym – z 

większym rynkiem pracy, gdyż często w ich rodzinnych stronach mają problemy ze 

znalezieniem zatrudnienia. Unia jest znana z dosyć zadowalającej liczby miejsc pracy.  

4.2. Szacunki statystyczne imigracji ekonomicznej 

W 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 osiągnął 64,9% (Eurostat). Do 

badania użyto pomiaru aktywności ekonomicznej ludności. To świadczy o tym, że ludzie są 
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skłonni nawet do dalekiej podróży w celu uczciwego zarabiania pieniędzy. Poniższa mapa tylko 

wskazuje na to, że Europa ma względnie niski wskaźnik stopy bezrobocia, dlatego można 

wnioskować, że jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców państw granicznych i nie tylko. 

Mapa 1. Stopa bezrobocia na świecie (2010r.) 

 

Źródło: commons.wikimedia.org 

4.3. Imigracja edukacyjna 

W Europie także edukacja stoi na bardzo wysokim poziomie. Od końca XXw. 

zaobserwowano trend w wydłużaniu się lat podstawowego kształcenia i wcześniejszym 

rozpoczęciem nauki przez najmłodszych. Wykształcenie jest jednym z ważniejszych 

elementów kompetencji, jakie powinien posiadać inteligentny, idealny pracownik na unijnym 

rynku. W związku z wymogami, gdzie większość pracodawców ceni sobie wyedukowanych 

ludzi, w Unii tworzy się, co raz więcej uniwersytetów, wyspecjalizowanych szkół. 

Elastyczniejsze przyjmowanie do nich to kolejny powód, dla którego głównie studenci z państw 

poza Europą chętnie przybywają do zrzeszonych państw niebiesko-żółtej flagi. Imigracja 

studentów to powszechne zjawisko również ułatwione dzięki globalizacji. Niektórzy 

cudzoziemcy chcą również połączyć się z rodziną, która z przyczyn historycznych od dawnych 

lat mieszka w granicach UE. Jest to przykład imigracji dobrowolnej uwarunkowanej przeszłymi 

zdarzeniami.  

4.4. Bezpieczeństwo 

Innymi kwestiami, które wypychają ludność państw trzecich z ich rodzinnych krajów jest 

brak bezpieczeństwa. Zagrożenie militarne ze względu na prowadzone wojny z innymi krajami, 

ale również nikłe poczucie bezpieczeństwa w sferze politycznej wzmagają bojaźń w ludziach. 
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Reżim, który występuje w wielu państwach m.in. Korei Północnej stwarza zagrożenie ze 

względu na bezwzględność i rozmaite sankcje w stosunku do obywateli. Masowe ucieczki 

kobiet, które mają ograniczone prawa, do państw unijnych są dowodem na to, że w Europie 

istnieją swobody obywatelskie będące czynnikiem przyciągającym imigrantów m.in. 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawo do wolności słowa. Zagrożeniem mogą być także 

klęski żywiołowe w państwach, które są położone na obszarach narażonych na groźne 

przyrodnicze zjawiska. Częstym powodem ucieczki ludzi (już nie dobrowolnej imigracji) są 

prześladowania ze względu na wyznawaną religię. Takie sytuacje zdarzają się na bliskim 

wschodzie, gdzie istnieje ograniczona wolność religijna. Ludzie wierzący w innego Boga nie 

chcą dawać przyzwolenia na równe traktowanie wyznawców wszystkich wiar i przez to 

występują rozmaite problemy. Morderstwa, brutalne pobicia to tylko niektóre z nich. Nic, więc 

dziwnego, że ludzie pragnący dla siebie lepszej przyszłości szukają sposobów na 

przemieszczanie się do Unii mającej do zaoferowania wiele swobód oraz możliwości na rynku. 

To właśnie dzięki atrakcyjności z perspektywy gospodarczej, politycznej i społecznej możemy 

mówić o zjawisku imigracji do Unii Europejskiej. Żeby bardziej nakreślić to, jaki wpływ i 

skutki na każdą sferę ma zjawisko imigracji opiszemy to uwzględniając pozytywy wraz z 

negatywami danych zdarzeń. Trzeba również uprzedzić, że jeden wpływ może być postrzegany 

z dwóch różnych punktów widzenia – z perspektywy imigranta (skala mikroekonomiczna) jako 

inwestycja w swoje życie lub całej Unii (skala makroekonomiczna).  

5. Wpływ imigracji na poszczególne aspekty 

5.1. Aspekt ekonomiczny - zalety 

Zjawisko imigracji nie dotyczy już tylko pracowników mało wykwalifikowanych, ale 

również bardzo dobrze wykształconych – ci zachęceni większymi wynagrodzeniami i 

możliwością samorozwoju chętnie przemieszczają się do Europy. Dla krajów, które przyjmują 

przyjezdnych, cennym jest zwiększenie liczby pracowników. Imigranci często okazują się być 

bardziej przedsiębiorczy niż mieszkańcy rodzimego kraju - jest to sprzyjające powstawaniu 

nowych miejsc pracy. Mało wykwalifikowani często pracują w zawodach, które są postrzegane 

przez miejscowych, jako ciężkie oraz nieopłacalne, co daje uzupełnienie luk w niechcianych 

zawodach, gdzie istnieje popyt na pracowników. Przecież rozwinięte państwa Unii nie są w 

stanie przenieść wszystkich stanowisk pracy do krajów o małych zarobkach żeby redukować 

koszty. Kolejnym pozytywnym wpływem jest również to, że praca napływowej ludności 

przyczynia się do zwiększenia Produktu Krajowego Brutto, gdyż wskaźnik bierze tylko pod 

uwagę sumę finalnych produktów wytworzonych w obrębie kraju. Nie zawiera informacji, kto 
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dane produkty wytworzył. W związku z tym PKB unijnych państw, zgodnie z 

przewidywaniami Komisji Europejskiej może wzrosnąć o 0,3% w założeniu, iż imigranci 

dopasują się do rynku pracy.  

5.2. Aspekt ekonomiczny - wady 

Natomiast kosztami dla unijnych krajów jest wypłacanie świadczeń socjalnych dla 

imigrantów (dodatkowo wydatki na ich emerytury w przyszłości) i ich familii, które zawsze 

później dołączają do swoich bliskich już przebywających w Unii. W związku z ogromną ilością 

napływających może wystąpić zjawisko presji konkurencyjnej na rynku pracy – zmniejszenie 

płacy przez przybycie imigrantów, którzy gotowi są podjąć tę samą pracę, co pełnoprawny 

obywatel państwa, z tym, że za niższą stawkę. Istnieje również możliwość tzw. „marnowania 

mózgów”, czyli nie wykorzystanie pełnego potencjału imigranta, gdyż nie pracuje on w 

zawodzie adekwatnym do jego kompetencji. Prowadzi to do tego, że cudzoziemiec postrzega 

siebie, jako osobę bez umiejętności, a w skali makroekonomicznej pełne zasoby czynnika pracy 

nie są wykorzystane. Imigracja wywiera wpływ zarówno na popyt i podaż konsumpcyjną, bo 

imigranci kupują, wytwarzają różne dobra tym samym napędzając gospodarkę.  

5.3. Aspekt społeczny - zalety 

Fala imigracji wpływa nie tylko na aspekt ekonomiczny, ale również społeczny. To wielki 

szok zarówno dla przyjeżdżających jak również dla mieszkańców państwa należącego do Unii 

– muszą przyzwyczaić się do nowych kultur, zachowań, wzajemnej akceptacji. Gdy imigranci 

osiedlają się w większych skupiskach z ludźmi o takiej samej wierze, pochodzeniu sprzyja to 

tworzeniu się wspólnot etnicznych. To grupa identyfikująca się ze sobą, a przynależność do 

jednej często warunkuje ten sam język, wiara, pochodzenie, status społeczny. Jeśli osoby spoza 

kręgu odrzucają wartości, którymi posługuje się grupa to wtedy tworzy się mniejszość etniczna. 

Samo słowo mniejszość daje nam już w pełni obraz ludzi, którzy często muszą walczyć o swoje 

prawa i akceptacje społeczeństwa, które od urodzenia zamieszkuje dane tereny. Zazwyczaj 

zrzeszenia ludzi mają silną tożsamość narodową, żyją niemalże w symbiozie z pozostałymi 

członkami grupy – wszyscy tracą lub wszyscy zyskują. Jednym z pożądanych działań unijnych 

jest to, żeby proces integracji przebiegał komfortowo i sprawnie dla obydwu stron. Chodzi o 

to, żeby członkostwo cudzoziemców w społeczeństwie w kraju przyjmującym było na równi z 

innymi obywatelami. Często długotrwały proces integracji przeradza się w asymilację – kiedy 

mniejszość przejmuje cechy większości. Następuje to w pełnym zintegrowaniu się obydwu 

grup. Zachowania, religia, mentalność to niektóre z cech, które może zaadaptować sobie 

mniejsza grupa. Szybkość asymilacji zależy od tego ile osób znajduje się w mniejszości i czy 

w ogóle mają ochotę na bezkonfliktowe dopasowanie się do społeczeństwa. I tu właśnie 
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docieramy do wcześniej wyjaśnianego pojęcia multikulturalizmu. W Unii istnieje kilka państw, 

które odznaczają się większym odsetkiem imigrantów, a przykładem są właśnie Niemcy, 

opisywane przez wielu jako państwo „multi-kulti”, ponieważ tam liczba imigrantów stale 

wzrasta. 

Wykres 4. Migracje w Niemczech 

 

Źródło: www.stratfor.com 

Stykanie się kultur może powodować pozytywne skutki – to, że ludzie stają się bardziej 

otwarci na świat, nie są zaściankowi. Uczą się od siebie nawzajem nowych języków lub 

wzbogacają się kulturowo. Mieszanka kultur może także uczyć najmłodszych równego 

traktowania bez względu na kolor skóry.  

5.4. Aspekt społeczny - wady 

Lecz w niektórych państwach z tego powodu wynikają konflikty społeczne. Rasizm 

występuje w każdym obszarze imigracji. To postawa, gdzie uznaje się daną grupę społeczną za 

gorszą przez odmienność i dąży się do jej wykluczenia. To m.in. w Niemczech przez konflikty 

na tle społecznym niszczono dzielnice zamieszkane przez cudzoziemców. Problemy mogą 

rodzić się ze względu na religijną odmienność – ludność wychowana w dwóch, różnych 

kulturach może nie rozumieć dobrze intencji drugiej społeczności, która była przyzwyczajona 

do wyznawania innych wartości. Dodatkowo ludzie z państwa unijnego mogą mieć złe 

nastawienie do przyjeżdżających. Często argumentują swoje zachowanie tym, że przyjezdni 
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pozajmują miejsca na rynku pracy, a oni sami nie będą mieli, z czego żyć. Takie negatywne 

nastroje ludności zamieszkującej UE mogą przerodzić się nawet w liczne manifestacje (takie 

miały już miejsce w wielu europejskich krajach), które konfrontując się z ludnością napływową 

przeistaczają się w zamieszki. Powstawanie nowych partii takich jak konserwatywna i 

eurosceptyczna Niemiecka AfD (Alternative fur Deutschland), która jest przeciwna zjawisku 

imigracji pozyskując zwolenników tylko wzmaga niepokój w imigrantach oraz agresywność w 

ludziach popierających ją. Przyjęcie imigrantów może znacznie podzielić społeczeństwo. 

Natomiast Szwecja jest przykładem, gdzie ludzie oburzają się za to, że rząd nie chce 

przyjmować imigrantów. Ograniczona liczba mieszkań to tam główny problem i właśnie z tego 

powodu rząd chce zredukować liczbę przyjeżdżającej ludności. Państwo to nie posiada 

fizycznie warunków do pomieszczenia wszystkich przyjeżdżających. Obywatele Szwecji, 

łamiąc prawo, pomagali imigrantom w przewiezieniu ich przez szwedzkie granice – świadczy 

to o traktowaniu z równością cudzoziemców i nie zwracanie uwagi na różnice kulturowe. 

Kolejnym powodem do sporów jest skomplikowany proces ubiegania się o obywatelstwo. Rząd 

posiada wiele dylematów związanych z tą kwestią. Komu przyznać obywatelstwo? Co jeśli 

dana osoba nie posiada stosownej dokumentacji? Co jeśli ktoś posiada już dwa inne 

obywatelstwa? Poruszone kwestie powodują długi, problemowy dla imigranta proces składania 

dokumentów. W wielu przypadkach prośba o obywatelstwo zostaje odrzucona i taka decyzja 

powoduje frustrację oraz niezadowolenie przyjezdnych. Podobne uczucia może wywołać 

dyskryminacja mniejszości, niskie zarobki, małe kwoty świadczeń. Ubóstwo jest również 

powszechną kwestią dotykającą wiele grup przybywających do Europy z różnych powodów. 

Brak odpowiedniego wykształcenia czy znajomości powoduje to, że ludzie przyjmują bierną 

postawę i nie starają się poprawić swojego poziomu życia. Sprzyja to powstawaniu swoistych 

dzielnic imigranckich, gdzie na porządku dziennym są kradzieże, gwałty, szeroko pojęta 

przestępczość, pojawiają się również choroby. Oczywiście istnieją też dzielnice imigrantów, w 

których ludność zamieszkująca je żyje według prawa, lecz to również nie sprzyja asymilacji. 

Grupy oddzielone od stałych mieszkańców Unii zaczynają postrzegać swoją odmienność, nie 

czują swej przynależności duchowej w stosunku do obszaru, na którym żyją. Będąc w dużej 

grupie, narastające pejoratywne emocje przyjmują wielką skalę i wtedy o wiele łatwiej o 

jakąkolwiek iskrę, która może rozżarzyć konflikt. Jeśli z czasem grupa przyjezdnych robi się, 

co raz większa i większa może to spowodować zatracanie się rodzimej kultury kraju imigracji 

na rzecz wiary ludności napływającej. Uderza to z kolei w nastroje rdzennych obywateli, co 

powoduje ich bunt. Niektórzy imigranci są też nastawieni wrogo do tego, że w państwie, do 

którego przybywają nie obowiązują ich własne zasady. Oczywiście jest to uwarunkowane 
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cechami charakteru, ale spostrzeżenia tych osób są często podobne, jeśli dorastały w danym 

systemie, a nagle muszą zetknąć się z czymś, z czym do tej pory nie mieli do czynienia. Mają 

pretensje, wymagania, nie rozumieją, czemu to oni właśnie muszą przystosowywać się do 

innych, a nie inni do nich. Będąc w dużym skupisku osób o takich poglądach starają się 

wymuszać poprzez niebezpiecznie działania swoje racje i prawa, które nie obowiązują w Unii, 

a wcześniej przynależne im były w rodzinnych państwach. Przykładem takich zachowań jest 

część nieasymilującej się mniejszości muzułmańskiej, która żyje według własnego prawa 

(shariatu) nawet, jeśli niektóre zachowania są źle widziane przez obywateli, władze. Kobiety 

mają tam ograniczone możliwości, co według unijnego prawa jest niedopuszczalne. 

6. Nielegalna imigracja – wyzwanie dla społeczeństwa europejskiego 

Kraje należące do Unii Europejskiej cechuje stosunkowo wysoki standard życia 

mieszkańców, którzy, na co dzień mogą cieszyć się stałym dostęp do opieki zdrowotnej, mają 

możliwość kształcenia się na wysokim poziomie, liczne możliwości tworzenia ścieżek kariery 

zawodowej, a także mają zapewnione przez państwo bezpieczeństwo. W wielu częściach świata 

poziom życia mieszkańców nie jest na tak wysokim poziomie, dlatego też ludzie coraz częściej 

podejmują decyzję o opuszczeniu swojego rodzinnego kraju w nadziei na lepsze życie. Nie 

pozostawia wątpliwości fakt, że kraje należące do Unii Europejskiej są dla ludzi z biedniejszych 

części świata atrakcyjnymi i chętnie wybieranymi kierunkami imigracji. Niestety na skutek 

swojego masowego charakteru imigracje w szczególności te nielegalne stały się jednym  

z najpoważniejszych problemów, z jakimi muszą zmierzyć się obecnie kraje członkowskie Unii 

Europejskiej.  

6.1. Informacje ogólne 

Nielegalna imigracja jest to zarówno próba przedostania się na teren danego kraju jak  

i pobyt na jego terytorium bez posiadania odpowiednich dokumentów – wizy, paszportu, 

dowodu osobistego, uprawniających do przebywania w kraju. Nielegalna imigracja odnosi się 

również do osób, które legalnie wjechały na teren danego kraju, lecz po upływie terminu 

zezwolenia na legalny pobyt nie wystąpiły o przedłużenie pobytu lub dostały odmowę,  

a pozostały na terenie kraju bez odpowiednich dokumentów uprawniających ich do pobytu.  

Z roku na rok do Unii Europejskiej stara się przedostać coraz większa liczba osób. Bardzo 

ciężko jest uzyskać dokładne dane odnośnie nielegalnej imigracji, gdyż są one 

nieudokumentowane, a także ciężko jest przeprowadzić typowe badania statystyczne, dlatego 

też są one najczęściej podawane szacunkowo. Jak wynika z danych opublikowanych przez 

FRONTEX, czyli Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
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Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej szacuje się, że w roku 2015 liczba osób 

nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej wynosiła 701 625, czyli o prawie 280 

tysięcy więcej niż w roku 2014. Najwięcej nielegalnych imigrantów przybywa z Syrii, 

Afganistanu, Iraku i Erytrei. Nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, gdyż ze względu na wojny 

domowe i niestabilną sytuację w tych państwach imigranci coraz częściej decydują się na 

ucieczkę z rodzimego kraju.  

Tabela 1. Liczba osób nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej w latach 

2012-2015  

Narodowość 2012 2013 2014 2015 

Syria 6 907 16 402 53 618 140 261 

Afganistan 19 980 14 220 22 358 95 765 

Irak 6 812 4 452 5 800 61 177 

Erytrea 3 243 5 975 32 477 39 330 

Maroko 20 959 25 706 28 416 32 549 

Albania 12 031 15 510 21 177 28 485 

Pakistan 18 092 14 034 12 803 23 199 

Ukraina 12 965 12 345 15 771 22 615 

Kosowo 3 949 5 192 9 548 16 018 

Algieria 15 420 14 116 14 769 15 587 

Ogółem 308 760 307 013 424 967 701 625 

Źródło: FRONTEX Annula Risk Analysis 2016 

6.2. Charakterystyka nielegalnych imigrantów z poszczególnych krajów  

6.2.1. Syryjczycy 

Największą grupą nielegalnych imigrantów są Syryjczycy. Szacuje się, że w roku 2015 

liczba nielegalnie przebywających na terenie Unii Europejskiej Syryjczyków wynosiła: 

140 261 osób. Od roku 2011 Syria pogrążona jest w wojnie domowej, która określana jest 

mianem jednego z największych kryzysów humanitarnych XXI wieku. Z powodu konfliktu 

pomiędzy stroną popierającą prezydenta Baszszarowa al-Asadowa, a zbrojną opozycją zginęło 

już ponad 300 tysięcy osób. W wyniku tego krwawego konfliktu i masowego łamania praw 
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człowieka liczba syryjskich imigrantów stale rośnie. Początkowo przemieszczali się oni do 

sąsiednich państw, jednak z czasem masowo zaczęli napływać do Unii Europejskiej z nadzieją 

na utrzymanie się tam przy życiu.  

6.2.2. Afgańczycy 

Drugą pod względem liczebności grupą nielegalnych imigrantów przebywających  

w krajach Unii Europejskiej są Afgańczycy. Oni tak samo jak Syryjczykowie starają 

przemieścić się do Unii Europejskiej w poszukiwaniu tam schronienia. Niestabilna sytuacja  

w Afganistanie i zagrożone na jego terenie bezpieczeństwo mieszkańców, a także fakt, iż mimo 

poprawy w ostatnich latach Afganistan pozostaje wciąż krajem biednym zmusza ludzi do 

imigracji. Najwięcej Afgańczyków stara się uzyskać azyl w takich krajach Unii Europejskiej 

jak: Niemcy, Węgry, Szwecja oraz Austria.  

6.2.3. Irakijczycy 

Kolejną również liczną grupą nielegalnych imigrantów są Irakijczycy, którzy starają się 

znaleźć schronienie w krajach Unii Europejskiej z powodu wojny domowej w ich rodzimym 

kraju. Konflikt wewnętrzny miał szczególnie ciężki okres w latach 2005-2006, kiedy to szacuje 

się, że zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, a według poufnych danych nawet pół miliona. W roku 

2015 nielegalnie na terytorium Unii Europejskiej przebywało około 61 tysięcy Irakijczyków, 

czyli o ponad 10 razy więcej niż w roku 2014.   

6.2.4. Erytrejczycy  

Czwartą pod względem wolumenu grupą nielegalnych imigrantów przebywających na 

terenie Unii Europejskiej i najliczniejszą spośród krajów Afrykańskich są Erytrejczycy. Ich 

liczba w ostatnich lata bardzo wzrosła. W 2014 roku byli oni również jedną z najliczniejszych 

grup ubiegających się o uzyskanie azylu - około 37 tysięcy wniosków, czyli 6% wszystkich 

złożonych w Unii Europejskiej. Erytrea jest zaliczana do jednych z najmniej demokratycznych 

krajów na świecie zaraz obok Korei Północnej i Syrii. Jest to również kraj bardzo słabo 

rozwinięty o bardzo niskim standardzie życia. Ludność zamieszkująca Erytree jest skazana na 

bardzo ciężkie warunki do życia, w których naruszane są prawa człowieka, ma ograniczoną 

wolność wypowiedzi, media nie mogą działać niezależnie, a duża ilość osób jest torturowana  

i przetrzymywana. Te nieludzkie do życia warunki przyczyniają się do tego, iż Erytrejczycy  

w miarę możliwości usiłują uciekać między innymi do Europy. Są wśród nich głównie ludzie 

młodzi i lepiej wykształceni. W 2015 roku oszacowano, iż na terenie Unii Europejskiej 

nielegalnie przebywało 39 330 Erytrejczyków.  
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6.3. Trasy przemieszczania się nielegalnych imigrantów 

Droga, z jaką muszą zmierzyć się imigranci najczęściej jest niebezpieczna, nie zawsze 

kończy się powodzeniem, a niekiedy jest tragiczna w skutkach. Pomimo trudu, jaki muszą 

podjąć, decydują się oni na opuszczenie swojego kraju i wszelkimi możliwymi sposobami 

próbują przedostać się do krajów Unii Europejskiej. Wyróżnionych zostało osiem tras, którymi 

przemieszczają się imigranci: wschodnia trasa śródziemnomorska, centralny szlak 

śródziemnomorski, zachodnia droga śródziemnomorska, kierunek Bałkanów Zachodnich, trasa 

z Albanii do Grecji, trasa Apulia i Calabria, szlak granicy wschodniej i połączenie Afryki 

Zachodniej. Szacuje się, że w roku 2015 nielegalnie granicę Unii Europejskiej starało się 

przekroczyć około 1 822 377 osób, czyli o ponad 1,5 miliona więcej niż w roku 2014. 

Szacunkową liczbę osób starających się nielegalnie przekroczyć granicę Unii Europejskiej  

w latach 2012-2015 przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2. Liczba osób nielegalnie przekraczających granicę Unii Europejskiej w latach 

2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

Granica lądowa 49 183 47 192 62 768 789 244 

Granica morska 23 254 60 173 220 194 1 033 093 

Ogółem 72 437 107 365 282 962 1 822 337 

Źródło: FRONTEX Annula Risk Analysis 2016 

Imigranci w celu przedostania się do krajów Unii Europejskiej mają do wyboru drogę 

lądową bądź morską. Zdecydowanie częściej decydują się oni na przekraczanie granic morskich 

płynąc najczęściej przez wody Morza Śródziemnego na łodziach. Niestety warunki, w jakich 

musza się przemieszczać są tragiczne. Łodzie są najczęściej przepełnione i nieodpowiednio 

przygotowane na trasę. Pomimo tego ludzie decydują się na podróż, często zabierając ze sobą 

małe dzieci. Poniższa Mapa 1. przedstawia szacunkową liczbę osób migrujących do Unii 

Europejskiej przez Morze Śródziemne w 2015 r. oraz liczbę zatonięć. Najwięcej zatonięć 

odnotowano na szlaku między Afryką, a Europą. 
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Mapa 1. Liczba osób migrujących do UE przez Morze Śródziemne w 2015 r. oraz liczba 

zatonięć 

Źródło: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). 

Droga lądowa, z jaką muszą się zmierzyć jest równie niebezpieczna. Imigranci 

przemieszczają się bardzo często pieszo pokonując setki kilometrów w srogich warunkach. Są 

zmuszeni do spania pod gołym niebem bądź też w przepełnionych namiotach, brakuje im 

środków do życia, żywności, leków. Te niebezpieczne warunki bardzo często skutkują tym, że 

próby przedostania się dla dużej ilości osób kończą się śmiercią. Międzynarodowa Organizacja 

ds. Migracji szacuje, że podczas ostatnich 10 lat zginęło około 20 tysięcy uchodźców, a liczba 

ta w rzeczywistości jest na pewno dużo większa. Dlatego też od 2013 roku Unia Europejska 

wprowadziła Europejski system nadzorowania granic, czyli Eurosur. System ten dzięki 

zastosowaniu satelit, dronów i tym podobnych urządzeń wykrywa imigrantów podczas 

przemierzania przez nich tras do Unii Europejskiej. Eurosur ma na celu przede wszystkim 

pomoc imigrantom i ratowanie ich życia w celu ograniczenia zgonów, a także zmniejszenie 

ilości nielegalnych imigrantów chcących przedostać się do krajów Unii Europejskiej. 

6.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej 

Wraz z szerzeniem się nielegalnej imigracji z coraz większą wyrazistością zaczął 

zarysowywać się problem naruszania bezpieczeństwa krajów członkowskich Wspólnoty. Otóż 

niestety zdecydowana większość nielegalnych imigrantów podczas przemieszczania się 

korzysta z pomocy zorganizowanych grup przestępczych, które zajmują się przerzutem ludzi 

przez granice. Sposób, w jaki te grupy działają przyczynia się do tego, iż są one ciężkie do 

zwalczenia. Posiadają najczęściej strukturę mafijną, są specjalnie wyszkolone, a ich współpraca 

związana jest z bardzo dużą ilością osób. Jest to konieczne, gdyż droga, którą pokonują 
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nielegalni imigranci jest najczęściej mocno skomplikowana. Na poszczególnych odcinkach 

przekazywani są zazwyczaj kolejnym osobom, które pomagają im w drodze do Unii 

Europejskiej. Często zdarza się tak, że osoby te nie znają się nawzajem, co dodatkowo utrudnia 

możliwość złapania i zatrzymania takowej grupy przestępczej. Niepokojący jest również fakt, 

że nielegalne przerzuty ludzi powiązane są najczęściej z przemytami narkotyków i innych 

używek.  

Kolejnym problemem, jaki niesie za sobą nielegalna imigracja jest to, że ludzie 

napływający do Unii Europejskiej mogą przyczynić się do przeniesienia konfliktów 

występujących w ich rodzimych krajach na teren Europy. Co przyczynia się do faktu, iż Unia 

Europejska staje się bardziej narażona na wojny, spowodowane przede wszystkim różnicą  

w kulturze bądź religii. 

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o atakach terrorystycznych. Terroryzm stał 

się jednym z bardzo poważnych, a zarazem ciężkich do rozwiązania problemów, z jakimi 

zmaga się zarówno Unia Europejska jak i cały świat w XXI wieku. Ataki terrorystyczne 

towarzyszą Europie już od ponad 40 lat, a do tego czasu zarejestrowano ich już ponad 15 

tysięcy. Do ich przebiegu przyczyniło się około 340 dżihadystów, z których większość to 

nielegalni imigranci. W związku z szerzącymi się falami napływu nielegalnych imigrantów do 

Unii Europejskiej, a także poprzez fakt, iż znacząca ilość imigrantów to wyznawcy islamu 

pochodzący z krajów arabskich, gdzie terroryzm i przestępczość rozprzestrzeniają się  

w zastraszającym tempie, niewątpliwe jest, że Unia Europejska obawia się rozpowszechnienia 

zjawiska terroryzmu na terenie krajów należących do Wspólnoty. Najcięższymi do zwalczenia 

i zidentyfikowania są ataki terrorystyczne realizowane przez terrorystów islamistycznych, 

wymierzone w jak największą ilość społeczeństwa, dokonywane w miejscach publicznych, 

zupełnie niespodziewanie przez zamachowców-samobójców. Oprócz tych incydentów mają 

miejsce również spiski terrorystyczne organizowane przez specjalnie do tych celów 

wyszkolone grupy zamachowców. Często zdarza się tak, że nie dochodzą one do skutku, 

jednakże pozostają one równie niebezpiecznym problemem dotykającym Europę. Szacuje się, 

że od 2010 roku w wyniku ataków terrorystycznych śmierć poniosło około 370 osób, z czego 

bardzo duża liczba ofiar śmiertelnych była w roku 2015.  

Ważnym krokiem, jaki powinna podjąć Unia Europejska jest próba wzmocnienia 

bezpieczeństwa krajów członkowskich. Powinna być ona realizowana między innymi poprzez 

wzmożoną kontrolę na granicach, odpowiedni nadzór przepływu osób i towarów między 

krajami, tworzenie odpowiedniej polityki migracyjnej, a także przeciwdziałanie nielegalnej 

emigracji.  
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7. Imigracja w Polsce 

7.1. Informacje ogólne 

W Polsce panuje zupełnie odmienna sytuacja odnośnie imigracji niż w przeważającej 

ilości krajów Unii Europejskiej. Nie należy ona, bowiem do krajów o bardzo dużej liczbie 

imigrantów. Wpływ na to ma fakt, iż Polska nie dla wszystkich jest wystarczająco 

interesującym krajem do pracy i osiedlania się, a na ich decyzje ma wpływ bardzo dużo 

czynników zarówno gospodarczych, społecznych jak i kulturowych. Przyczyny niedużego 

napływu imigrantów do naszego kraju są powiązane z przyczynami na skutek, których, tak 

wielu młodych Polaków decyduje się na wyjazd z kraju i szukanie pracy poza jego granicami. 

Dodatkowo Polska oferuje imigrantom zdecydowanie mniej niż inne kraje europejskie lub 

pozaeuropejskie takie jak Stany Zjednoczone lub Kanada. Kolejnym faktem jest to, że 

imigranci chętniej udają się do krajów dawnych kolonii takich jak Francja lub Wielka Brytania. 

Z drugiej jednak strony dla niektórych Polska jest atrakcyjnym krajem i chętnie się do 

niej udają. Pierwszy większy przepływ migracyjny w Polsce po II wojnie światowej miał 

miejsce w 1989 roku. Według stanu na koniec roku 2013 w Polsce przebywa około 121 219 

cudzoziemców, co stanowi 0,3% całej ludności Polski. Rysunek 1. przedstawia procentowy 

udział imigrantów z poszczególnych krajów w ogólnej liczbie imigrantów w Polsce. Najwięcej 

imigrantów pochodzi z Ukrainy, Wietnamu, Rosji i Białorusi. Z tych krajów odnotowuje się 

również najszybszy wzrost liczby imigrantów przybywających rocznie do Polski.   

Rysunek 1. Imigranci według obywatelstwa (kraju pochodzenia) – stan na koniec 2013 r. 

 

Źródło: Joanna Konieczna-Sałamatin: Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych. Instytut Społeczno-

Ekonomicznych Ekspertyz Instytut Socjologii UW, 2014. Urząd ds. Cudzoziemców 
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Ukraińcy w dominującym stopniu stanowią najliczniejszą grupę imigrantów w Polsce. 

Coraz to liczniej zaczęli migrować do Polski już w latach 80., między innymi w wyniku 

liberalizacji polityki paszportowej oraz ruchu wizowego w republikach ZSRR. Przyczyny, 

które skutkują tym, że Ukraińcy coraz tłumniej wyjeżdżają ze swojego kraju to przede 

wszystkim brak nadziei na poprawę gospodarczą Ukrainy, a także niezadowolenie z działania 

rządu. Dodatkowo wielu Ukraińców twierdzi, że sytuacja w ich kraju z roku na rok pogarsza 

się. Z powodu bliskości położenia Polski względem Ukrainy, chętnie wybierają oni ten kraj, 

jako miejsce osiedlania się. Jednak poszukiwanie zatrudnienia nie jest jedynym powodem, dla 

którego Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Bardzo wielu Ukraińców emigrujących do Polski to 

studenci, który przyjeżdżają tu, aby podjąć studia na Polskich uczelniach, potem zaś często 

decydują się na pozostanie w Polsce, aby tutaj znaleźć pracę i osiedlić się na stałe. Jak podaje 

serwis bankier.pl w porównaniu z ostatnimi latami obecnie w Polsce studiuje o połowę więcej 

Ukraińskich studentów, jest ich około 10 tysięcy. 

Drugą również liczną grupą imigrantów przyjeżdżających do Polski są Wietnamczycy. 

Pomimo tego, że ich kraj jest daleko położony od Polski chętnie się do niej udają. 

Wietnamczycy są o tyle charakterystyczną grupą imigrantów, ponieważ gdy w latach 60. i 70. 

zaczęli oni przyjeżdżać do Polski byli oni wtedy jedną z pierwszych grup cudzoziemców 

osiedlających się w Polsce. Dzisiaj wielu Wietnamczyków w Polsce ma swoje własne 

działalności, intensywnie pracuje, nie skarżą się oni na złe warunki życia w Polsce czy wysokie 

podatki. Młodzież Wietnamska, która urodziła się w Polsce uczy się w naszym kraju, studiuje, 

a bardzo duży ich odsetek czuję się Polakami. 

7.2. Regulacje prawne 

W Polsce podstawowe regulacje prawne odnoszące się do kwestii imigracji ludności to przede 

wszystkim:  

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 

483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319) 

2) Ustawy:  

a. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1650)  

b. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 

1043 z późn. zm.) 

c. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176) 
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d. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 161). 

e. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 191, poz. 1133). 

f. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. (Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1118) 

3) Rozporządzenia wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra 

Spraw Zagranicznych, Rady Ministrów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

7.3. Wnioski  

Polska należy raczej do krajów emigracyjnych niż imigracyjnych i zdecydowana 

większość decyduje się na opuszczenie granic naszego kraju. Tendencja ta przez najbliższe lata 

raczej będzie się utrzymywać. Niepokojący jest jednak fakt, że szacuje się, iż do 2060 roku na 

teren naszego kraju powinno przyjechać około 5,2 mln osób, gdyż w innym wypadku głównie 

z powodu niskiego przyrostu naturalnego i wysokiej liczby emigracji w Polsce może zabraknąć 

rąk do pracy. 

8. Prognozy demograficzne na najbliższe lata 

Wraz z rozwojem ludności europejskiej z biegiem lat zmienia się struktura demograficzna 

państw Unii Europejskiej. Młodzi ludzie w Europie coraz częściej decydują się na rozwój 

własnej kariery zawodowej zamiast na macierzyństwo stawiając go na drugim miejscu, kobiety 

stały się bardziej przedsiębiorcze, chcą najpierw znaleźć pracę, a dopiero potem urodzić 

dziecko, rozpowszechniła się antykoncepcja, skutkująca tym, że młodzi ludzie bardziej 

świadomie planują rodziny, odkładając macierzyństwo na późniejsze lata, a także popularny 

stał się model rodziny 2+1. Wszystkie te czynniki wpływają na fakt, iż w krajach Unii 

Europejskiej nastąpiła faza demograficzna, w której przyrost naturalny plasuje się na bardzo 

niskim poziomie. Odmienna sytuacja ma natomiast miejsce w krajach Ameryki Południowej, 

Azji i w szczególności Afryki. Poziom dzietności wśród ludzi pochodzenia pozaeuropejskiego 

utrzymuje się na zdecydowanie wyższym poziomie. W wyniku tego zjawiska zdecydowana 

większość osób imigrujących do Unii Europejskiej są to ludzie młodzi, którzy przyjeżdżając 

zakładają tutaj swoje rodziny, co skutkować będzie diametralnymi zmianami w strukturze 

etnicznej Europy. Prognozy odnośnie udziału ludności pozaeuropejskiej w strukturze 

wybranych krajów zostały przedstawione w tabeli 3. 
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Tabela 3. Udział ludności obcego pochodzenia w wybranych państwach europejskich 

według narodowych projekcji demograficznych w latach 2000-2050 

Kraj Rok Ludność ogółem 

(w mln) 

Udział ludności obcego pochodzenia  

(w %) 

Ogółem Z krajów 

HDI+ 

Z krajów 

HDI- 

Austria 2000 8,1 9,31 5,59 3,92 

2050 7,8 28,00 7,94 5,07 

Anglia i 

Walia 

2001 52,0 11,3 2,7 8,7 

2051 63,1 36,1 11,6 24,5 

Dania 2004 5,4 8,74 2,40 5,96 

2050 5,45 14,76 3,30 11,45 

Niemcy 2000 82,2 9,90 3,28 6,57 

2050 68,3 23,56 5,40 18,16 

Niderlandy 2004 15,9 17,50 8,60 8,90 

2050 16,9 29,70 13,20 16,50 

Norwegia 2005 4,55 7,50 4,10 3,40 

2060 5,58 23,50 9,20 14,30 

Szwecja 2004 9,01 15,90 9,66 6,25 

2050 10,63 32,30 10,46 10,71 

Źródło: Piotr Szukalski: Potencjał ludnościowy Europy i jego zmiany w perspektywie do roku 2050. Komitet 

Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2007.   

We wszystkich krajach Unii Europejskiej prognozowany jest wzrost udziału ludności 

pozaeuropejskiej w strukturze ludności. W tabeli zawarto również informację odnośnie udziału 

w ogólnej liczbie ludności osób z krajów o wysokim HDI – są to kraje wysoko rozwinięte oraz 

z krajów o niskim HDI – kraje słabiej rozwinięte, gdzie poziom dzietności jest wysoki. 

Niewątpliwe jest, że przyrost liczby ludności w krajach poza Austrią i Niemcami będzie 

wynikiem narodzin dzieci z krajów o niskim HDI. Co za tym idzie w Europie w coraz większym 

stopniu zaczną rozmnażać się ludzie pochodzenia pozaeuropejskiego. Oprócz zmiany struktury 

etnicznej w Europie zmieni się również struktura wyznaniowa. Szacuje się, że w najbliższych 

latach w Unii Europejskiej bardzo liczni staną się muzułmanie. Islam w bardzo dużym stopniu 

rozprzestrzeni się na całą Unię Europejską i będzie on miał coraz więcej swoich wyznawców. 
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Będzie to zapewne skutkować dużą ilością konfliktów na tle wyznaniowym, kulturowym i 

etnicznym. 

9. Podsumowanie 

Przeanalizowane przez nas zagadnienia świadczą bez wątpienia, iż zjawisko imigracji jest 

powszechne w krajach należących do Unii Europejskiej. Ilość osób rocznie przekraczających 

granice krajów Unii Europejskiej jest kolosalna. Dlaczego ludzie tak chętnie przyjeżdżają do 

Europy? Otóż przyczyn ich decyzji jest bardzo wiele. Są to zarówno aspekty przyciągające jak: 

możliwość znalezienia zatrudnienia, możliwość kształcenia się na wysokim poziomie, wysoki 

standard życia mieszkańców, komfort bezpieczeństwa zapewniony przez państwo i państwowe 

służby nadzorujące bezpieczeństwo. Ale także aspekty wypychające ludność z ich krajów 

ojczystych, do których możemy zaliczyć przede wszystkim: niestabilną sytuację w kraju, 

zagrożenia bezpieczeństwa związane z wojnami domowymi, niekorzystne warunki 

klimatyczne, a niekiedy również nieludzkie traktowanie, łamanie praw człowieka czy brak 

perspektyw na poprawę sytuacji w rodzimym kraju w ciągu najbliższych lat. Masowy napływ 

imigrantów ma pozytywny wpływ na kraje Unii Europejskiej, ale wiąże się również  

z niebezpiecznymi, negatywnymi skutkami, z jakimi Europa musi sobie radzić i będzie musiała 

przez najbliższe lata. Aby mogła to uczynić potrzebna jest sprawna polityka imigracyjna. Wiele 

krajów członkowskich nie ma jej jeszcze w pełni wykształconej. Dlatego też jednym  

z podstawowych działań, jakie powinna podjąć Unia Europejska jest właśnie dopilnowanie, 

aby wszystkie kraje miały jasno określoną politykę imigracyjną. Dzięki temu Unia Europejska 

bez problemu poradzi sobie z napływem nowych imigrantów. Niewątpliwie jednym  

z poważniejszych problemów wiążących się z imigracją jest nielegalna imigracja. Obecnie 

coraz częściej słyszymy o atakach terrorystycznych, a przestępczość związana z nielegalnym 

przemytem ludności z krajów trzecich szerzy się w błyskawicznym tempie. Bezpieczeństwo 

mieszkańców powinno być jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Władze 

powinny, więc skupić się na tym, aby jak najskuteczniej walczyć z nielegalną imigracją, która 

bez wątpienia przyczynia się do rozprzestrzeniania się wyżej wymienionych problemów. Nie 

mogą oni jednak zapominać przy tym, że bardzo duży odsetek nielegalnych imigrantów to 

uchodźcy, którzy decydują się na przyjazd do Unii Europejskiej w celu ucieczki po lepsze życie 

i ratowania własnego życia. Tendencja wzrostowa ilości imigrantów przez najbliższe lata na 

pewno będzie się utrzymywać, a Unia Europejska powinna być tego świadoma i odpowiednio 

się przygotować. Również Polskę będącą w Unii Europejskiej dotyka zagadnienie imigracji. 

Nie jest one jednak, aż tak powszechne jak na przykład w Niemczech czy Francji. Nie zmienia 
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to jednak faktu, że Polska również musi być przygotowana na napływ coraz to większej ilości 

imigrantów. W Polsce szczególnie można zauważyć napływ ludności z krajów sąsiadujących, 

ale nie tylko. Wietnamczycy obok Ukraińców stanowią jedną z najliczniejszych grup 

cudzoziemców zamieszkujących w Polsce. Jednak to Ukraińcy stanowią w Polsce największą 

grupę imigrantów. Ponadto ich napływ spowodowany między innymi niestabilną sytuacją na 

Ukrainie w ostatnich latach wzrósł bardzo dynamicznie. Unia Europejska oprócz bardzo dużej 

ilości imigrantów, którzy prawdopodobnie napłyną przez najbliżej lata będzie musiała zmierzyć 

się również ze zmianami na tle etnicznym, kulturowym, a także religijnym, które bez wątpienia 

przyniosą imigracje. Czy Unia Europejska poradzi sobie ze zmianami, jakie ją prawdopodobnie 

czekają? Odpowiedź na to pytanie jest trudna i przyniesie ją przyszłość, jednakże, jeżeli kraje 

członkowskie będą wspólnie rozwiązywać problemy, podejmować słuszne i przemyślane 

decyzje, a także będą nastawione na współpracę imigracja nie przyniesie zagrożeń, a jedynie 

pozytywne skutki na całą Unię Europejską. 
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