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Statystyka 

Oświadczenia 

• 2007 – 23 284

• 2008 – 156 105

• 2009 – 189 317

Zezwolenia na pracę

• 2007 – 12 153

• 2008 – 18 022

• 2009 – 29 340

• I półrocze 2010 – 15 628



Zatrudnienie w szarej strefie 

• Bardzo różne szacunki – od 50 tys. do 300 tys.

• Problem pułapki migracyjnej 

• Branże zatrudnienia: pomoc domowa, 

budownictwo, rolnictwo, inne

• Różna długość pobytu  



Czynniki wpływające na popyt na 

pracowników cudzoziemskich  

• Skala popytu na zagranicznych pracowników 
zależy od sytuacji gospodarczej w Polsce, a więc 
od reform strukturalnych jakie zostaną
zrealizowane (lub nie) w najbliższych latach.

• Skala zapotrzebowania jest funkcją
zapotrzebowania na pracowników krajowych.

• Polityka imigracyjna – rozwiązania legislacyjne  



Polityka na poziomie UE

• Sześć obszarów współpracy w zakresie nielegalnej 
imigracji: polityka wizowa, system wymiany informacji, 
współpracy i koordynacji, zarządzanie granicami, 
współpraca policyjna, prawo dotyczące cudzoziemców 
i prawo karne oraz polityka powrotów i readmisji

• Europejski Pakt na rzecz Migracji i Azylu

• Dyrektywa sankcyjna

• Abolicje  



Dyrektywa sankcyjna

• Kolejna inicjatywą Komisji Europejskiej, po dyrektywie 

określającej zasady wydalania nielegalnych imigrantów oraz 

dotyczącej wysoko wykwalifikowanych pracowników 

cudzoziemskich.

• Pracodawcy muszą upewnić się, że cudzoziemiec posiada 

zezwolenie na pobyt oraz zawiadomić właściwe władze.

• Sankcje dla pracodawców: finansowe oraz pozbawienie ulg i 

przywilejów 

• Niewielkie przywileje dla nielegalnych pracowników 



Wyzwania dla Polski

• Strategia migracyjna dla Polski jako główny dokument 

polityczny dot. imigracji 

• Konieczność uregulowania statusu nieokreślonej liczby 

cudzoziemców

• Doświadczenia abolicyjne 

• Konieczność uniknięcia stymulowania imigracji nielegalnej  

• Perspektywa Układu z Schengen



Polityka integracyjna

• Podstawowym założeniem powinno być czerpanie przez 

cudzoziemców niezbędnych do życia dochodów z pracy

• Konieczność zbudowania  i uregulowania systemu łączenie 

rodzin.

• Działania preintegracyjne i integracyjne – kto ma to robić?

• Integracja ekonomiczna i kulturowa 



Wnioski
• Polityka imigracyjna nie jest w kręgu zainteresowania 

politycznego.

• Niewielka liczba imigrantów nie powoduje problemów w skali 

makro.

• Brak napięć społecznych na tle kulturowym i rasowym.

• Nie należy spodziewać się zmiany tej sytuacji.

• Sceptycyzm co do uregulowania statusów oraz powstania 

polityki integracyjnej.


