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Plan prezentacji

• Źródła informacji 

• Pojęcie „imigranci o nieuregulowanym statusie”

• Integracja a polityka integracyjna 

• Możliwości i bariery integracji 

• Integracja w wymiarze kulturowym i społecznym 

• Integracja w wymiarze ekonomicznym

• Integracja w wymiarze prawno-instytucjonalnym 

• Perspektywy integracji migrantów o nieuregulowanym statusie 



Źródła informacji
• Badania realizowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego, m.in.: 

- Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia 
(2006-2008)

- IDEA – Kraje Śródziemnomorskie i Europy Środkowo-Wschodniej jako nowe obszary 
docelowe imigracji w Unii Europejskiej (2007-2009)

- Przerzut migrantów do pracy przymusowej w innych branżach niż seksualna -
perspektywa Polski po akcesji do UE (2006-2009)

- Mobilność i migracje w dobie transformacji  - wyzwania metodologiczne (2008-2011)

• Badania własne realizowane na potrzeby pracy doktorskiej, m.in. 
obserwacje w miejscach skupiających aktywność ekonomiczną migrantów 
(m.in. targowisko przy Stadionie Dziesięciolecia, hale targowe w Wólce 
Kosowskiej, punkty gastronomiczne oferujące „orientalną” kuchnię), 
obserwacja procesu organizowania się migrantów o nieuregulowanym 
statusie, wywiady pogłębione z migrantami ekonomicznymi  



Pojęcie „imigranci  
o nieuregulowanym statusie”

• „Irregular migrants” – ang. termin na określenie migrantów, którzy przebywają na 
terytorium danego kraju nielegalnie → polski odpowiednik: „migranci o 
nieuregulowanym statusie” (niejednoznaczna interpretacja pojęcia)

• W literaturze nt. nielegalnej imigracji – wiele pojęć określających status imigrantów 
o nieuregulowanym statusie: 'illegal', 'illicit', 'undocumented', 'unauthorised', 
'unregistered' migrants/migrant workers/travellers → propozycja: „irregular” jako 
najmniej stygmatyzujący, najbardziej neutralny termin określający migrantów 

• W polskim kontekście pojęcie „migranci o nieuregulowanym statusie” stosowane w 
opisie różnych sytuacji migrantów, główne kategorie: 

- cudzoziemcy bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce  
(bez ważnych wiz lub zezwoleń) – nielegalnie przebywający w Polsce migranci 

- cudzoziemcy z ważnymi dokumentami uprawniającymi do pobytu w Polsce, ale 
podejmujący aktywność sprzeczną z deklarowanym celem wjazdu/pobytu (np. 
podejmujący pracę zarobkową będąc w Polsce na podstawie wizy w celu 
odwiedzin)  



Możliwości i bariery integracji 
• Po stronie państwa / społeczeństwa przyjmującego: 
- polityka integracyjna i jej spójność z innymi politykami

- postawy administracji i postawy społeczeństwa przyjmującego wobec 
migrantów

- zasoby państwa przyjmującego i ich dostępność

• Po stronie migrantów: 

- status prawny

- kapitał społeczny migranta

- kapitał ludzki migranta 

- dystans kulturowy względem społeczeństwa przyjmującego 

- doświadczenia i plany migracyjne 



Integracja w wymiarze kulturowym 
i społecznym 

• Możliwości nabywania kompetencji językowych i poznawania 
kultury kraju przyjmującego 

• Znajomość i poziom akceptacji norm i wartości kraju przyjmującego

• Możliwość podtrzymywania wartości, norm i tradycji kultury własnej 

• Możliwość generowania i podtrzymywania więzi społecznych 
opartych na relacjach z członkami własnej grupy etnicznej, 
członkami społeczeństwa przyjmującego  

• Wzajemne postrzeganie się grup i jednostek odmiennych kulturowo 
oraz przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego 

• Społeczna świadomość i odbiór zjawiska nielegalnej migracji oraz 
funkcjonowania migrantów o nieuregulowanym statusie 

• Znaczenie instytucjonalnych działań z zakresu integracji migrantów 
oraz ich dostępność dla migrantów o nieuregulowanym statusie 



Integracja w wymiarze 
ekonomicznym

• Wskaźniki integracji ekonomicznej, m.in.: 

- możliwości podejmowania pracy/ prowadzenia działalności 
gospodarczej zgodnie z prawem 

- dostęp do informacji o warunkach i możliwościach podejmowania pracy

- wysokość zarobków 

- zgodność wykonywanej pracy z kwalifikacjami

- możliwości podnoszenia kwalifikacji, awansu, mobilności zawodowej

- stabilność zatrudnienia, poszanowanie praw pracowniczych 

• Niejednoznaczna rola statusu prawnego migrantów: dostępność
zajęć zarobkowych w tzw. szarej strefie gospodarki; wsparcie 
własnej grupy etnicznej jako czynnik niwelujący brak 
uregulowanego statusu prawnego



Integracja w wymiarze prawno-
instytucjonalnym 

• Dostęp do (klarownej, zrozumiałej) informacji o ramach prawno-
instytucjonalnych funkcjonowania migrantów w Polsce, również w 
krajach pochodzenia migrantów

• Dostęp do instytucji państwa przyjmującego: system opieki 
zdrowotnej, system pomocy społecznej, wymiar sprawiedliwości 

• Możliwości legalizacji pobytu, w szczególności dla osób nielegalnie 
przebywających w Polsce 

• Uregulowany status migrantów → większa kontrola nad zasobem 
migrantów, większa ochrona i mniejsza podatność na wiktymizację
lub kryminalizację, zmniejszeni tzw. szarej strefy usług 
wspierających funkcjonowanie migrantów o nieuregulowanym 
statusie, przekraczanie granic mimo faktycznego braku podstaw ku
temu itd. 



Perspektywy integracji imigrantów 
o nieuregulowanym statusie

• Czy i jaką pozycję powinni zajmować migranci o nieuregulowanym 
statusie w polityce integracyjnej państwa polskiego?  

• Jaka integracja dla osób o nieuregulowanym statusie? Wsparcie państwa 
vs brak wspieranych instytucjonalnie działań integracyjnych?

• Jakie zasoby społeczeństwa/państwa przyjmującego powinny być
dostępne dla nielegalnych migrantów?

• Legalny pobyt, z którym wiąże się uregulowany status prawny, nie jest 
warunkiem koniecznym ani wystarczającym udanej integracji migrantów, 
ale bez wątpienia uregulowany status (optymalnie: legalny pobyt i legalna 
praca) sprzyjają integracji, zmniejszają ryzyko wykluczenia i marginalizacji 
migrantów, przyczyniają się do zmniejszenia nieformalnej (często 
sprzecznej z prawem) działalności towarzyszącej nielegalnej migracji lub 
nielegalnej pracy migrantów 

• Regularyzacja lub tzw. mała abolicja jako sposób na zlikwidowanie jednej 
z barier integracji? Jeśli tak, na jakich zasadach, do kogo adresowana? 
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