
      
STUDIA  I  PRACE  WYDZIA U  NAUK  EKONOMICZNYCH  I  ZARZ DZANIA  NR  33 

MARZENA MATKOWSKA
Uniwersytet Szczeci ski

POLSKA POLITYKA MIGRACYJNA – ZARYS PROBLEMU 

Streszczenie

Mi dzynarodowe migracje s  zjawiskiem powszechnym we wspó czesnej gospo-

darce wiatowej. Przep yw zasobów ludzkich wymaga prowadzenia przez w adze posz-

czególnych pa stw przemy lanej polityki migracyjnej. Problem ten dotyczy równie

Polski. Celem artyku u jest analiza dzia a  w adz umo liwiaj ca odpowied  na pytanie, 

czy Polska realizuje przemy lan  polityk  migracyjn . W pierwszej cz ci przedstawio-

no poj cie polityki migracyjnej i jej uwarunkowania, za  w drugiej zaprezentowano 

ewolucj  polskiej polityki migracyjnej. 

S owa kluczowe: mi dzynarodowa migracja zasobów pracy, procesy migracyjne  
w Polsce, polityka migracyjna 

Wprowadzenie

Spo ecze stwo krajów rozwini tych starzeje si . Przyrost ludno ci, a co za 
tym idzie poda  si y roboczej, s  w coraz wi kszym stopniu uzale nione od 
nap ywu imigrantów. Wi kszo  pa stw stosuje przemy lan  polityk  migra-
cyjn  w celu zarz dzania procesami migracyjnymi i wykorzystania ich w roz-
woju danego kraju. Taki sam cel powinien przy wieca  polskiemu rz dowi.
Polska na tle innych pa stw Unii Europejskiej (UE) jest krajem specyficznym, 
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jednym z nielicznych (obok m.in. Rumunii, Bu garii) o ujemnym saldzie migra-
cyjnym. Emigracja nadal odgrywa w Polsce wa n  rol , a imigracja wci  jest 
zjawiskiem marginalnym. Taka sytuacja determinuje charakter polityki migra-
cyjnej pa stwa, która powinna sprzyja  rozwojowi kraju, umo liwiaj c przy-
ci gni cie i w a ciwe wykorzystanie potencja u migracyjnego.    

W by ych pa stwach socjalistycznych polityka migracyjna jest relatywnie 
nowym przedmiotem bada . Brak dopracowanej metodologii, narz dzi anali-
tycznych, a tak e wiarygodnych danych utrudniaj  analiz  tego zjawiska, nie-
mniej jednak jest to temat interesuj cy i wymagaj cy opracowania.  

Celem artyku u jest analiza dzia a  w adz umo liwiaj ca udzielenie odpo-
wiedzi na pytania: czy Polska realizuje przemy lan  polityk  migracyjn , czy 
jest ona skonstruowana pod k tem lepszego wykorzystania potencja u migra-
cyjnego (potencjalnych emigrantów oraz imigrantów), a tak e czy lub w jakim 
stopniu procesy migracyjne wykorzystywane s  do stymulacji rozwoju gospo-
darczego Polski. 

1. Polityka migracyjna – poj cie i uwarunkowania  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji polityki migracyjnej. 
W cz ci z nich uto samia si  j  przede wszystkim z aktywnym zarz dzaniem 
procesami imigracyjnymi. W takim uj ciu polityk  migracyjn  definiowano 
zazwyczaj jako „zbiór zasad i dzia a  podejmowanych przez organy pa stwa  
w stosunku do nap ywaj cych i przebywaj cych na jego terytorium cudzoziem-
ców, przede wszystkim w odniesieniu do kontroli wjazdu (i wyjazdu), dost pu 
do rynku pracy oraz integracji ze spo ecze stwem”1.

Zasadne jest jednak szersze rozumienie polityki migracyjnej, zw aszcza  
w kontek cie specyficznej sytuacji migracyjnej Polski. Autorzy cytowanego 
wy ej raportu  tak e zwracaj  uwag  na konieczno  postrzegania polityki mi-
gracyjnej w szerszym kontek cie. Wed ug nich, polityka migracyjna powinna 
by  rozumiana jako ca okszta t zasad i dzia a  pa stwa odno nie do migracji 
zagranicznych (emigracji i imigracji)2. Na potrzeby artyku u przyj to definicj

                                                          
1 Za o enia polityki ludno ciowej Polski 2006, raport Rz dowej Rady Ludno ciowej, 

www.ipiss.com.pl, s. 3 (lipiec 2012). 
2  Ibidem, s. 4.  
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sformu owan  przez P. Duszczyka, w my l której polityka migracyjna to „kata-
log instrumentów prowadzonych i kreowanych przez pa stwo lub jego cz ci
sk adowe, obejmuj cy zarówno bierne, jak i aktywne formy zarz dzania imi-
gracj  i emigracj ”3.

Istnieje wiele czynników zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych, 
ekonomicznych, politycznych oraz spo eczno-kulturowych determinuj cych po-
lityk  migracyjn . Szczegó owe przeanalizowanie wszystkich z nich nie jest 
mo liwe z uwagi na rozmiar artyku u4, dlatego skupiono si  tylko na kilku, 
zdaniem autorki najwa niejszych, czynnikach kszta tuj cych polsk  polityk
migracyjn .

1.1. Rozwój procesów migracyjnych 

Emigracja

Polska by a i jest przede wszystkim krajem emigracji. Przyst pienie do 
Unii Europejskiej i otwieranie w jej obr bie kolejnych rynków pracy spowodo-
wa o dodatkowy strumie  emigracji zarobkowej polskich obywateli. W latach 
2004–2007 liczba Polaków przebywaj cych za granic  wzros a z 1 mln do  
2,3 mln (rys. 1). Kryzys finansowy i gospodarczy przyczyni  si  do zmniejsze-
nia strumienia oraz zasobów emigracji i ju  w 2008 roku nap yw pracowników 
z Polski do USA, Islandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, a nast pnie do wielu 
innych pa stw wyra nie wyhamowa 5. Pod koniec 2009 roku poza granicami 
Polski przebywa o czasowo oko o 1,87 mln Polaków, ale w 2010 roku liczba 
wyje d aj cych z kraju znowu wzros a o ponad 100 tys. (rys. 1). Wed ug da-
nych szacunkowych wyprowadzonych na bazie wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2011, pod koniec marca 2011 roku oko o
2 mln Polaków przebywa o za granic  powy ej trzech miesi cy, w tym oko o
1,5 mln przez co najmniej rok6. Nie jest to migracja na taka skal  jak w latach 

                                                          
3 Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia,

red. P. Kaczmarczyk, M. Okólski, O rodek Bada  nad Migracj  WNE UW, Warszawa 2008,  
s. 12. 

4 Za o enia polityki ludno ciowej w Polsce..., s. 6–32.
5 Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w pa stwach Europejskiego  

Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli pa stw EOG w Polsce, raport Ministerstwa 
Pracy i Polityki Spo ecznej, maj 2010, www.mpips.gov.pl (luty 2012). 

6 Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka  2011, raport GUS, www.stat.gov.pl,  
s. 101 (lipiec 2012). 
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2005–2006, jednak nadal liczba polskich obywateli opuszczaj cych kraj jest 
wysoka (zw aszcza e mo e to by  wielko  niedoszacowana).

Rysunek 1. Liczba polskiej ludno ci, która wyjecha a za granic  na pobyt czasowy  

w latach 2004–2011*
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Rocznika Demograficznego 2011, GUS, 
www.stat.gov.pl, s. 464; Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka  2011,

raport GUS, www.stat.gov.pl, s. 101 (lipiec 2012). 

Polska emigracja zarobkowa z pewno ci  nie wyga nie z dnia na dzie .
Wr cz przeciwnie, ma szanse si  rozwin , i to nie tylko z powodu otwarcia 
rynków pracy oraz ró nic w wysoko ci wynagrodze  w Polsce i poszczegól-
nych krajach UE, ale tak e w wyniku okre lonej polityki demograficznej po-
szczególnych krajów, nakierowanej na przyci gni cie m odych imigrantów. 
Powinno to mie  istotny wp yw na kreowanie polskiej polityki migracyjnej. 

Imigracja

Imigranci nie odgrywali istotnej roli w gospodarce powojennej Polski. Do 
ko ca lat 80. XX wieku liczba osób imigruj cych do Polski na pobyt sta y by a
znikoma, co wynika o z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Zmiana wa-
runków po 1990 roku spowodowa a wyra ny wzrost imigracji do Polski  
– w 2010 roku liczba imigrantów na pobyt sta y podwoi a si  w stosunku do ich 
liczby z 1997 roku. Wi ksz  dynamik  przyrostu charakteryzowa a si  jednak 
imigracja na pobyt czasowy, która w 2009 roku potroi a si  w porównaniu  
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z 1997 rokiem7. Nale y zauwa y , e kryzys gospodarczy nie zahamowa  na-
p ywu cudzoziemców do Polski (rys. 2).   

Rysunek 2. Liczba imigruj cych do Polski na pobyt sta y i czasowy  

w latach 1950–2010 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie roczników demograficznych GUS  
za lata 2008, 2009, 2010.  

Imigruj cy do Polski na pobyt czasowy to przede wszystkim mieszka cy 
by ego ZSRR, g ównie Ukrai cy, Bia orusini i Rosjanie. Wi kszo  imigrantów 
to m odzi, dobrze wykszta ceni m czy ni8. Prawie co trzeci imigrant uko czy
studia wy sze, 38% uko czy o szko redni , wykszta cenie zasadnicze dekla-
rowa o 7% imigrantów, a podstawowe – oko o 10%9. Imigranci to g ównie oso-
by w wieku od 20 do 49 lat, przy czym najliczniejsza grupa nale y do przedzia-
u wiekowego 20–29 lat. 

Imigranci s  w coraz wi kszym stopniu obecni na polskim rynku pracy.  
W ostatnich latach wyra nie wzros a liczba pozwole  na prac  wydawanych dla 
imigrantów w Polsce przy rosn cej liczbie kategorii cudzoziemców zwolnio-
nych z tego obowi zku. W latach 2004–2011 ich liczba si  potroi a – w 2004 
roku wydano 13 tysi cy pozwole  na prac , a w 2011 roku – ponad 40 tysi cy10.

                                                          
7  Dopiero od 1997 roku dost pne s  dane dotycz ce imigracji czasowych do Polski.  
8 Rocznik Demograficzny 2010, GUS, www.stat.gov.pl, s. 442, 458. 
9  Ibidem, s. 457. 
10  Zezwolenia na prac  wydane cudzoziemcom, analizy i raporty Ministerstwa Pracy i Poli-

tyki Spo ecznej, www.mpips.gov.pl (maj 2011); Rocznik Demograficzny 2006, GUS, Warszawa 
2007.
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Mimo stosunkowo wysokiej dynamiki wzrostu liczby imigrantów, ich 
udzia  w populacji oraz zasobach si y roboczej nadal jest niewielki, zw aszcza 
na tle innych pa stw UE ( rys. 3). Szacunki liczby migrantów zarobkowych  
w Polsce s  bardzo zró nicowane i w zale no ci od metodologii pomiaru wska-
zuj  na to, e cudzoziemcy stanowi  0,02–0,07% si y roboczej11. Wed ug da-
nych  OECD, w 2009 roku wska nik ten wyniós  0,3%12. Niezale nie od róde
danych wida  wyra nie, e cudzoziemcy nadal stanowi  niewielki procent  
17-milionowego polskiego rynku pracy. 

Rysunek 3. Udzia  cudzoziemców w populacji i sile roboczej wybranych pa stw UE  
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ród o: Migrants in Europe, A statistical portrait of the first and second generation,
www.epp.ec.europa.eu (grudzie  2011); International Migration Outlook 2011, OECD 2011, 

tabela A.2.3., www.oecd.org (stycze  2012). 

Repatriacja

Od d u szego czasu liczba repatriantów w Polsce wykazuje sta  tendencj
spadkow . W 2001 roku do Polski przyjecha o 1000 repatriantów, za  w 2010 
roku liczba ta spad a prawie sze ciokrotnie (tylko 173 repatriantów)13.

                                                          
11 Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje, raport krajowy przygoto-

wany przez Europejsk  Sie  Migracyjn , www.emn.gov.pl (luty 2012). 
12 International Migration Outlook 2011…,
13  Obliczenia w asne na podstawie danych GUS. 
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Na liczb  repatriantów w Polsce ograniczaj co wp ywaj  przede wszyst-
kim warunki uzyskania wiz. Przepisy gwarantuj  repatriantom wysoki poziom 
bezpiecze stwa socjalnego, czyli pewno  zatrudnienia (przynajmniej dla jednej 
osoby) i sta e umowy najmu lokali komunalnych. Paradoksalnie to w a nie te 
gwarancje stanowi  trudn  do pokonania barier  dla wi kszo ci osób zaintere-
sowanych osiedleniem si  w Polsce, a okres od z o enia wniosku repatriacyjne-
go do przyjazdu do Polski trwa nawet sze  lat14. Jak wida , repatriacja nie na-
le y do priorytetów polityki migracyjnej, o co postuluj rodowiska naukowe15.

1.2. Sytuacja demograficzna 

Zwi zek mi dzy migracj  a demografi  jest dwustronny – migracje wp y-
waj  na demografi , a demografia – na migracje. Sytuacja demograficzna Polski 
jest niekorzystna. W wyniku modernizacji gospodarki nast pi  spadek p odno-
ci, co doprowadzi o do spadku tempa przyrostu naturalnego, a nawet  

– w pierwszej po owie poprzedniej dekady – do ujemnego tempa przyrostu 
ludno ci (rys. 4). 

Rysunek 4. Ruch naturalny ludno ci Polski w wybranych latach okresu 1970–2010

200
300
400
500
600
700

19
70

19
85

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

tys.

Urodzenia ywe Zgony

ród o: opracowanie w asne na podstawie roczników demograficznych GUS za odpowiednie lata. 

Inne niekorzystne zjawiska demograficzne to spadek wska nika dzietno ci 
oraz starzenie si  spo ecze stwa. Z prognozy demograficznej GUS wynika, e

                                                          
14 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dzia ania, raport Ministerstwa 

Spraw Wewn trznych, www.msw.gov.pl, s. 85 (lipiec 2012). 
15  Szerzej Raport w sprawie polityki migracyjnej pa stwa, Instytut Pracy i Spraw Socjal-

nych, www.ipiss.com.pl (lipiec 2012). 
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do 2035 roku nale y spodziewa  si  znacz cej depopulacji Polski (o ponad  
2 mln osób)16. Zmniejszeniu liczby ludno ci towarzyszy  b dzie spadek udzia u
osób w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzro cie udzia u ludno ci
powy ej 60. roku ycia. Wed ug prognozy demograficznej Komisji Europej-
skiej, w 2060 roku Polska b dzie liczy a 31 milionów mieszka ców, charakte-
ryzuj c si  jednym z najwy szych w UE wska ników obci enia osób w wieku 
aktywno ci zawodowej osobami starszymi (65% w porównaniu ze redni  UE 
wynosz c  53%)17.

1.3. Sytuacja gospodarcza i na rynku pracy 

Kryzys gospodarczy, który rozpocz  si  w po owie 2008 roku w USA, 
spowodowa  spadek tempa wzrostu w skali wiata, zmniejszenie produkcji,  
a w efekcie i zatrudnienia, zw aszcza w krajach rozwini tych. Po wielu latach 
wzgl dnie szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu zatrudnienia 
kryzys wywo a  recesj  gospodarek narodowych wi kszo ci pa stw Unii Euro-
pejskiej. Sytuacja ta mia a istotny wp yw na mi dzynarodow  migracj  – nast -
pi  spadek tempa imigracji, wzmo one ruchy migrantów pochodz cych z UE 
(przemieszczanie si  migrantów mi dzy pa stwami UE) oraz wzrost emigracji 
o 13% w skali ca ej UE18.

Sytuacja gospodarcza Polski w okresie globalnego kryzysu by a relatywnie 
dobra, zw aszcza na tle innych pa stw UE. Tempo wzrostu PKB w 2011 roku 
wynios o 4,3%, podczas gdy rednia w EU wynosi a 1,5%. Prognoza wzrostu  
w kolejnych latach jest równie  korzystniejsza dla Polski ni  dla ca ej UE  
(rys. 5).  

                                                          
16 Prognoza ludno ci na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009, s. 156. 
17 Przysz o  demograficzna polski a migracje, debata Fundacji O rodek Bada  nad Migra-

cjami, www.obmf.pl, (lipiec 2012). 
18  J. Koehler, F. Laczko, C. Aghazarm, J. Schad: Migration and the Economic Crisis: Impli-

cations for Policy in the European Union, IOM, Genewa, www.labourmigration.eu/research/ 
report/  (kwiecie  2011),  s.  2–5. 
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Rysunek 5. Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce i UE w latach 2007–2013*
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostatu, www.eurostat.ec.europa.eu  
(lipiec 2012). 

Stopa bezrobocia w Polsce wzros a z oko o 10% w 2008 roku (w tym 
okresie zanotowano najni szym poziom bezrobocia) do 12,4% w czerwcu 2012 
roku19. Nale y zauwa y , e w innych pa stwach UE notowano wyra nie wy -
szy jej poziom (w Grecji – 22,5%, w Hiszpanii – 24,1%, a w Portugalii – 
15,2%)20. Relatywnie dobre wyniki gospodarcze Polski na rynku pracy powinny 
mie  istotny wp yw na procesy migracyjne i charakter realizowanej polityki 
migracyjnej. 

1.4. Cz onkostwo w UE   

Bardzo wa nym czynnikiem determinuj cym polityk  migracyjn  Polski 
jest te  cz onkostwo w UE. W ramach dzia a  UE w zakresie migracji wyró nia
si  dwa aspekty: 

– migracje wewn trzne odbywaj ce si  w ramach swobodnego przep ywu 
osób (pracowników) mi dzy pa stwami cz onkowskimi Wspólnoty,  

– migracje zewn trzne (legalne i nielegalne) z krajów trzecich.  
Migracje wewn trzne nie podlegaj adnym ograniczeniom (z wyj tkiem

okresów przej ciowych stosowanych wobec nowych pa stw UE) i s  istotnym 
instrumentem zapewniania równowagi na unijnym rynku pracy. Unia rozwija 

                                                          
19 Stopa bezrobocia w latach 1990–2012, GUS, www.stat.gov.pl (lipiec 2012). 
20  www.eurostatat.eu (lipiec 2012). 
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ponadto wspóln  polityk  w dziedzinie imigracji (tak e azylu i kontroli granic 
zewn trznych). Odno nie do imigracji obywateli krajów trzecich, UE podejmu-
je rodki mi dzy innymi w takich dziedzinach, jak: warunki wjazdu i pobytu, 
procedury wydawania d ugoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, 
okre lenie praw obywateli pa stw trzecich przebywaj cych legalnie w pa stwie 
cz onkowskim, nielegalna imigracja i nielegalny pobyt czy zwalczanie handlu 
lud mi, w szczególno ci kobietami i dzie mi.  

Istotne znaczenie dla polskiej polityki migracyjnej maj  dyrektywy unijne 
przyj te w ostatnim czasie. Nale y w ród nich wskaza  tzw. dyrektyw  powro-
tow  oraz tzw. dyrektyw  o niebieskiej karcie21. Zmiany te s  cz ci  wi kszej 
inicjatywy, maj cej na celu przyj cie nowej ustawy o cudzoziemcach22, ale ze 
wzgl du na up ywaj cy termin, wdro enia dyrektyw zosta y transponowane 
przez nowelizacj  starej ustawy23.

Na uwag  zas uguje zw aszcza dyrektywa o niebieskiej karcie, b d cej 
dokumentem umo liwiaj cym wykwalifikowanym pracownikom nieb d cym 
obywatelami Unii Europejskiej pobyt i prac  na terytorium dowolnego pa stwa 
cz onkowskiego UE z wyj tkiem Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. 
Nowe regulacje wprowadzaj  wiele u atwie  dla wykwalifikowanych pracow-
ników w Polsce, a najwa niejsze z nich to: 

– jedna procedura uzyskania zezwolenia na zamieszkanie i na prac ,
– brak konieczno ci zmiany zezwolenia na prac  w przypadku zmiany 

warunków zatrudnienia (wystarczy tylko powiadomienie o tym fakcie),  
– mo liwo  pobytu w Polsce mimo czasowej utraty pracy oraz prefe-

rencyjne zasady czenia rodzin24.
O niebiesk  kart  mog  si  ubiega  wszyscy cudzoziemcy na podstawie 

niebieskiej karty wydanej przez inne pa stwo UE, bez wzgl du na d ugo  po-
bytu w krajach UE.  

                                                          
21  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia w sprawie 

wspólnych norm i procedur stosowanych przez pa stwa cz onkowskie w odniesieniu do powro-
tów nielegalnie przebywaj cych obywateli pa stw trzecich; Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 
25 maja 2009 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli pa stw trzecich w celu pod-
j cia pracy w zawodzie wymagaj cym wysokich kwalifikacji; www.emn.gov.pl (lipiec 2012). 

22  Za o enia do projektu nowej ustawy o cudzoziemcach zosta y przyj te przez Rad  Mini-
strów 16 sierpnia 2011 roku.  

23  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2012, nr 100, poz. 589, (lipiec 2012). 

24  www.emn.gov.pl, (lipiec 2012). 
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2. Ewolucja polskiej polityki migracyjnej  

Przez wiele lat problem migracji i potrzeba stworzenia spójnej polityki 
migracyjnej nie by y priorytetem dla polskiego rz du. Do 1989 roku emigracja 
by a przede wszystkim zjawiskiem politycznym, a imigracja w a ciwie nie ist-
nia a. Transformacja systemowa mia a swoje konsekwencje równie  w ruchach 
migracyjnych, czego wynikiem by a konieczno  prowadzenia mniej lub bar-
dziej wiadomej polityki migracyjnej Polski.   

Po 1989 roku zliberalizowano warunki wjazdu cudzoziemców. Pocz tko-
wo jednym z priorytetów by o u atwienie mi dzynarodowej mobilno ci Pola-
ków i ich dost pu do zachodnioeuropejskich rynków pracy. Utrzymano w mocy 
wcze niejsze umowy o ruchu bezwizowym z krajami postsocjalistycznym,  
a jednocze nie Polska zawar a nowe umowy o ruchu bezwizowym z wieloma 
krajami Europy Zachodniej i zobowi za a si  do stosowania zasad readmisji 
w celu zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji do tych krajów. Narasta-
j ca skala nielegalnej migracji tranzytowej przez Polsk  do Europy Zachodniej 
doprowadzi a do zaostrzenia polityki imigracyjnej. W 1997 roku wesz a w ycie 
nowa ustawa o cudzoziemcach – bardzo restrykcyjna i ograniczaj ca kana y
migracji legalnej (poprzednia, obowi zuj ca od 1963 roku, nie przystawa a do 
nowej rzeczywisto ci ekonomicznej i politycznej)25. W kolejnych latach prowa-
dzono polityk  dostosowywania prawa o cudzoziemcach do wymaga  UE  
i nadal rozbudowywano zasady bezpiecze stwa.

Mo na wyró ni  zatem dwa g ówne czynniki, kszta tuj ce polsk  polityk
migracyjn  w omawianym okresie (uto samian  wówczas g ównie z polityk
imigracyjn ), mianowicie kwestie bezpiecze stwa kraju oraz proces integracji 
Polski z UE. W efekcie polska polityka migracyjna by a restrykcyjna, nasta-
wiona na zniech canie imigrantów do osiedlania si  w Polsce i unikni cie w ten 
sposób komplikacji zwi zanych ze zjawiskami imigracji osiedle czej26.

Przyst pienie do Unii Europejskiej rozpocz o nowy etap w polskiej poli-
tyce migracyjnej – zacz y si  zmienia  jej uwarunkowania, przede wszystkim 

                                                          
25 Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, red. A. Górny, I. Grabowska- 

-Lusi ska, M. Lesi ska, M. Okólski, Studia Migracyjne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa  
2010, s. 8. 

26 A. Weinar, Polityka migracyjna Polski w latach 1990–2003 – próba podsumowania, Ra-
porty i Analizy Centrum Stosunków Mi dzynarodowych 2005, nr 10, www.csm.org.pl, dost p: 
lipiec 2012. 
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instytucjonalne, ekonomiczne oraz demograficzne. W zwi zku z dost pem do 
unijnych rynków pracy, a w efekcie masowymi migracjami poakcesyjnymi, 
przed polsk  polityk  migracyjn  zosta y postawione zupe nie nowe wyzwania, 
w ród których najcz ciej wymienia si : konieczno  zwi kszonej ochrony 
interesów obywateli polskich pozostaj cych poza granicami kraju (znaczenie 
wzros a ich liczba), wspieranie migracji powrotnych i utrzymywanie kontaktów 
z emigrantami polskimi (ostatnia fala emigracji to przede wszystkim mobilno
czasowa m odych ludzi z nieokre lonymi planami migracyjnymi) oraz koniecz-
no  wype nienia luki na polskim rynku pracy, jaka powsta a po wzmo onej fali 
emigracji z Polski.   

W ostatnim okresie polska polityka migracyjna skupi a si  przede wszyst-
kim na tym ostatnim wyzwaniu. W latach 2007–2012 obserwowano wyra nie
post puj c  liberalizacj  dost pu do polskiego rynku pracy. Stopniowo zwi k-
szano liczb  osób niepotrzebuj cych pozwolenia na prac  w Polsce w krótkim 
okresie27. Kolejne u atwienia w zakresie zatrudniania imigrantów dotyczy y
obni enia kosztów wydawania pozwole  na prac , zniesienia instytucji przyrze-
czenia zezwolenia na prace, przyspieszenia tzw. „testu rynku pracy” lub mo li-
wo ci rezygnacji z niego28.

Zespó  do Spraw Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewn trznych przy-
gotowa  dokument Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane 
dzia ania, prze omowy dla kszta towania polskiej polityki migracyjnej. Projekt 
ten zosta  zaprezentowany w kwietniu 2010 roku i by  szeroko dyskutowany 
przez rodowisko zwi zane z problemem migracji. W dniu 31 lipca 2012 roku 
raport ten zosta  przyj ty przez rz d. Jest to pierwszy tak obszerny i wyczerpu-
j cy rz dowy dokument po wi cony polityce migracyjnej Polski, w którym 
zawarto rekomendacje dotycz ce mi dzy innymi:  

– uproszczenia przepisów dotycz cych zasad pobytu i pracy cudzoziem-
ców w Polsce, 

– okre lenia priorytetów odno nie do przyjmowania i legalizacji pobytu 
cudzoziemców, 

– opracowania i wdro enia programu integracji cudzoziemców, 

                                                          
27  Obywatele pa stw s siaduj cych z Polsk  (Ukrainy, Bia orusi i Rosji) oraz Mo dawii  

i Gruzji mog  wykonywa  prac  na terytorium Polski bez konieczno ci uzyskania pozwolenia na 
prac , przez 6 miesi cy w ci gu 12 miesi cy.  

28  Chodzi o procedur  sprawdzania, czy na miejsce pracy oferowane cudzoziemcowi nie ma 
ch tnych obywateli polskich.  
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– przeciwdzia ania nielegalnej migracji, 
– obywatelstwa i repatriacji, 
– monitoringu zjawisk migracyjnych w Polsce29.
Opracowanie nie zawiera szczegó owego harmonogramu wprowadzania 

zmian przepisów prawnych oraz sposobów ich finansowania. Dopiero w dal-
szym etapie zostanie opracowany plan dzia ania, w którym znajd  si  ju  kon-
krety dotycz ce sposobów realizacji przyj tych za o e , podmiotów odpowie-
dzialnych za ich wdro enie oraz okre lenie kosztów wprowadzanych instru-
mentów i róde  finansowania planowanych wydatków30.

Niektóre rekomendacje zawarte w omawianym dokumencie s  ju  reali-
zowane, a inne b d  wdra ane w najbli szym czasie. Ten pierwszy przypadek 
dotyczy wprowadzenia w 2012 roku abolicji, za  drugi – prac nad now  ustaw
o cudzoziemcach. Mi dzy styczniem a czerwcem 2012 roku cudzoziemcy, któ-
rzy przebywali w Polsce nielegalnie, mieli mo liwo  zalegalizowania swojego 
pobytu, oczywi cie po spe nieniu okre lonych warunków31. Z mo liwo ci tej 
skorzysta o ponad 8 tysi cy cudzoziemców. Przygotowywana nowa ustawa  
o cudzoziemcach natomiast ma wprowadzi  wiele wa nych zmian dla imigran-
tów, z których najwa niejsze to mi dzy innymi: wyd u enie okresu pozwolenia 
na pobyt cudzoziemca z 2 do 3 lat, przy czym pozwolenie na pobyt b dzie jed-
nocze nie zezwoleniem na prac ; wyd u enie terminu pozwolenia na pobyt dla 
studentów cudzoziemców oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury udzie-
lenia pozwolenia na pobyt. Nowa ustawa powinna wej  w ycie w styczniu 
2013 roku. 

Podsumowanie 

W zwi zku z powszechno ci  zjawiska migracji we wspó czesnym wiecie 
konieczne jest wdra anie spójnej i efektywnej polityki migracyjnej. Polskie 
w adze równie  dostrzeg y ten problem, cho  pó niej ni  inne kraje UE. Wyni-
ka o to z odmiennych uwarunkowa  ekonomiczno-politycznych, w Polsce bra-
kowa o bowiem tradycji tworzenia polityki migracyjnej. W czasach socjalizmu 
                                                          

29 Rozmiary artyku u nie pozwalaj  na bardziej szczegó ow  analiz  tego dokumentu. Jest 
on dost pny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn trznych: www.msw.gov.pl.  

30  Ibidem. 
31  Szerzej abolicja.gov.pl.  
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kwestia migracji oficjalnie nie istnia a, nie by o wi c problemu prowadzenia 
polityki migracyjnej. W pocz tkowym okresie transformacji systemowej z kolei 
polityka migracyjna by a zbiorem dzia a ad hoc, których celem by o realizo-
wanie interesów krajów UE, a nie wspieranie rozwoju kraju.

Zmieniaj ce si  uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i demograficzne 
spowodowa y wyra n  zmian  podej cia do kwestii polskiej polityki migracyj-
nej. Obecnie sta a si  ona sta ym elementem strategii rozwoju Polski. Uwzgl d-
nia si  w niej najwa niejsze czynniki, takie jak: sytuacja demograficzna, migra-
cyjna; sytuacja na rynku pracy oraz dyrektywy UE. Po raz pierwszy wida  wy-
ra nie rysuj c  si  przemy lan  polityk  migracyjn  z doktryn : „uznanie Pol-
ski za kraj otwarty dla imigrantów – Polska nie tylko dla Polaków”. Za o eniem 
polskiej polityki migracyjnej jest ponadto z jednej strony dostosowanie jej do 
potrzeb rynku pracy, za  drugiej – zapewnienie konkurencyjno ci polskiej go-
spodarce. W adze dostrzegaj  zatem mo liwo  wykorzystania potencja u mi-
gracyjnego dla stymulacji rozwoju gospodarczego Polski. 

Cz  za o e  zarysowanej doktryny jest konsekwentnie realizowana, na 
co dowodem jest post puj ca liberalizacja w dost pie do polskiego rynku pracy 
dla imigrantów spoza UE.  

Nale y zwróci  tak e uwag  na dwie istotne kwestie, a mianowicie: 
– wyra n  asymetri  mi dzy polityk  imigracyjn  a emigracyjn . Polityka 

migracyjna koncentruje si  obecnie na imigracji, w mniejszym za
stopniu na problemie du ej skali polskiej emigracji zarobkowej i jej 
konsekwencji dla sytuacji demograficznej Polski,  

– dalszej realizacji rekomendacji zawartych w dokumencie Polityka 
migracyjna Polski – stan obecny i postulowane dzia ania. Wi kszo
postulatów ma charakter programowy. Wdro enie wszystkich za o e
zawartych w dokumencie wymaga jednak ogromnej pracy legislacyjnej 
oraz odpowiedniego finansowania.  
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POLISH MIGRATION POLICY – AN OUTLINE OF THE PROBLEM 

Summary

The aim of this article is an analysis of Polish migratory policy and answering the 

question whether Poland accomplishes migration policy, which aims at using migration 

potential (including immigrants and emigrants) in the economic development of our 

country. 

The first part of the paper introduces the notion of migration policy and its 

conditionings. The second part presents the evolution of Polish migration policy. The 

final part of the dissertation includes the answers to the questions mentioned above. 

Keyword: international migration of human resources, migration in Poland, Polish 
migration policy
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