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• Zakres:
– sytuacja w Europie/Unii Europejskiej i w jej

państwach członkowskich wobec współczesnych
procesów migracyjnych, a także prowadzonych
polityk sektorowych – (i)migracyjnej i integracyjnej
– na poziomie krajowym i unijnym;

– kwestie uchodźstwa i ochrony (azylu) w kontekście
europejskim wraz z polityką azylową.



1. Przedmioty (PL & EN):
1. „Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna” (studia licencjackie)

2. „Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE” (studia licencjackie)

3. „Polityka migracyjna” (studia magisterskie)

2. Materiały dydaktyczne do zajęć dla studentów

3. Strona www projektu (PL & EN) – eumigro.eu

4. Konferencja raz w roku w ramach trzyletniego cyklu pt. „Unia Europejska w obliczu
kryzysów migracyjnego i uchodźczego – perspektywa wielopoziomowa”

5. Seminaria dyplomowe dla studentów (licencjackie & magisterskie) – warsztaty

6. Badania pt. „Contemporary immigration in the European Union and its member
states – trends, patterns, consequences (impacts), responses and solutions”

7. Sieć EUMIGRO – współpraca z partnerami



Źrodło: Migration data portal, 

https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=201

7&m=1&rm49=150 (17.11.2018).

Obszar Europy na 

migracyjnej mapie świata –

oznaczony kolorem żółtym 

(obejmuje Federację 

Rosyjską).

„Migracje międzynarodowe” 

oznaczają opuszczenie 

kraju pochodzenia lub 

zwykłego pobytu, aby 

osiedlić się na stałe lub 

tymczasowo w innym 

państwie, czemu 

towarzyszy przekroczenie 

granicy międzynarodowej. 

IOM nie definiuje migranta 

międzynarodowego per se. 



Źródło: IOM (International Organization for Migration), World Migration Report 

2018, IOM, Geneva 2017, s. 18-19.

Rysunek 1. Liczba imigrantów międzynarodowych wg głównych 

regionów zamieszkania w latach 2005-2015 (w mln)

Rysunek 2. 20 głównych państw docelowych i państw  

pochodzenia migrantów międzynarodowych w 2015 r. (w mln) 



• Od wielu lat Unia Europejska jest docelowym obszarem imigracji.

• Według danych Eurostatu w 2016 r. do 28 państw UE napłynęło łącznie 4,3 mln imigrantów, podczas gdy 3,0
mln osób wyjechało z państw członkowskich.

• Liczby te nie oddają skali strumieni migracyjnych do i z UE traktowanej całościowo, gdyż uwzględniają również
przepływy między poszczególnymi państwami UE.

• Ponadto dane te dotyczą ruchów migracyjnych – imigracji jak i emigracji – ujmowanych zgodnie z definicjami z
Rozporządzenia (WE) nr 862/2007 (dotyczy: Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników
cudzoziemców (Tekstmający znaczenie dla EOG), OJ L 199, 31.7.2007).

• W obu definicjach (kolejny slajd) nie ma mowy o kryterium obywatelstwa/narodowości czy kraju urodzenia
migranta. Podkreśla się natomiast czynnik czasu – okres migracji na co najmniej 12 miesięcy oraz miejsce
zwykłego pobytu w innym państwie UE lub państwie trzecim.

• Oznacza to, że dane Eurostatu w obszarze imigracji/emigracji koncentrują się na migrantach długookresowych.

Źródło: M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota,
szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-
160; Eurostat: Statistics Explained, Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (17.11.2018).



• UE podejmuje działania na rzecz standaryzacji danych w zakresie migracji międzynarodowych i ochrony
międzynarodowej. Wymaga to stosowania spójnej terminologii w przedmiotowym obszarze.

• W 2007 r. ogłoszono Rozporządzenie (WE) nr 862/2007, którego celem było utworzenie wspólnych,
porównywalnych i rzetelnych statystyk migracyjnych na szczeblu unijnym.

• Zgodnie z nim Eurostat gromadzi:

– dane o ruchach migracyjnych między państwami członkowskimi oraz między terytorium państw
członkowskich a państw trzecich;

– informacje na temat „obywatelstwa i kraju urodzenia osób posiadających miejsce zamieszkania na
terytorium państw członkowskich”;

– „procedur i postępowań administracyjnych i sądowych w państwach członkowskich, związanych z
imigracją, udzielaniem pozwolenia na pobyt, obywatelstwem, azylem i innymi formami ochrony
międzynarodowej oraz z zapobieganiem nielegalnej imigracji”.

• Rozporządzenie wprowadziło także definicje dla najważniejszych pojęć w dziedzinie migracji
międzynarodowych na potrzeby gromadzenia danych przez Eurostat.

• Lista ta objęła zarówno takie terminy jak „imigracja” i „emigracja”, „imigrant” i „emigrant”, jak i powiązane z
nimi – „miejsce zamieszkania” i „obywatel państwa trzeciego”.

Źródło: M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, 

A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160.



• 4,3 mln imigrantów w państwach członkowskich UE w 2016 r., w tym w przybliżeniu:
– 2,0 mln obywateli państw nienależących do UE,

– 1,3 mln obywateli innego państwa członkowskiego UE niż to, do którego wyemigrowali,

– około 929 tys. osób migrujących do państwa członkowskiego UE, którego obywatelstwo już posiadali (na przykład
powracający obywatele lub obywatele urodzeni za granicą),

– około 16 tys. bezpaństwowców (apatrydów).

• W 2016 r. największa liczbę imigrantów ogółem przyjęły:
1. Niemcy (1 029,9 tys.),

2. Zjednoczone Królestwo (589,0 tys.),

3. Hiszpania (414,7 tys.),

4. Francja (378,1 tys.),

5. Włochy (300,8 tys.).

• Największą liczbę emigrantów w 2016 r. zarejestrowały:
1. Niemcy (533,8 tys.),

2. Zjednoczone Królestwo (340,4 tys.),

3. Hiszpania (327,3 tys.),

4. Francja (309,8 tys.),

5. Polska (236,4 tys.).

Źrodło: Eurostat: Statistics Explained, Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (17.11.2018).



• W ujęciu względnym, tj. w
stosunku do populacji
mieszkańców, najwyższe
wskaźniki imigracji w 2016 r.
odnotowano:

– w Luksemburgu (39
imigrantów na 1 000 osób),

– na Malcie (38 imigrantów
na 1 000 osób).

• Najwyższe wskaźniki
emigracji w 2016 r.
zarejestrowano:

– w Luksemburgu (23
emigrantów na 1 000 osób),

– na Malcie, Litwie i Cyprze
(po 18 emigrantów na
1 000 osób),

– w Irlandii (13 emigrantów
na 1 000 osób).Źrodło: Eurostat: Statistics Explained, Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (17.11.2018).

Imigranci w 2016 r. (na 1000 osób)



Populacja imigrantów
• Liczba osób zamieszkałych w państwach

członkowskich UE, lecz posiadających
obywatelstwo państwa nienależącego do UE na
dzień 1 stycznia 2017 r., wyniosła 21,6 mln, co
stanowiło 4,2% liczby ludności UE-28.

• Ponadto w dniu 1 stycznia 2017 r. w państwach
członkowskich UE mieszkało 16,9 mln osób
posiadających obywatelstwo innego państwa
członkowskiego UE.

• Jeżeli chodzi o państwo urodzenia, to w dniu
1 stycznia 2017 r. w państwach członkowskich
UE mieszkało:

– 36,9 mln osób urodzonych poza UE-28,

– 20,4 mln osób, które urodziły się w innym państwie
członkowskim UE niż ich aktualne państwo
zamieszkania.

Źrodło: Eurostat: Statistics Explained, Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (17.11.2018).

Populacja osób urodzonych za granicą według 

państwa urodzenia, stan na dzień 01.01.2017 r.



• W wartościach bezwzględnych największa liczba
cudzoziemców zamieszkałych w państwach
członkowskich UE w dniu 1 stycznia 2017 r.
mieszkała:

– w Niemczech (9,2 mln osób),

– w Zjednoczonym Królestwie (6,1 mln),

– we Włoszech (5,0 mln),

– we Francji (4,6 mln),

– w Hiszpanii (4,4 mln).

• W wartościach względnych państwem
członkowskim UE o najwyższym odsetku
cudzoziemców był Luksemburg (48% ludności
ogółem).

– Wysoki odsetek cudzoziemców (co najmniej 10%
populacji rezydentów) odnotowano również na
Cyprze, w Austrii, Estonii, na Łotwie, w Belgii, Irlandii,
na Malcie i w Niemczech.

– Z drugiej strony cudzoziemcy stanowili mniej niż 1%
ludności w Polsce i Rumunii (po 0,6%) oraz na Litwie
(0,7%).

Źrodło: Eurostat: Statistics Explained, Migration and migrant population statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (17.11.2018).

Odsetek cudzoziemców w populacji rezydentów, stan 

na dzień 01.01.2017 r. (w %)



Kryzys migracyjny i uchodźczy w Europie/UE?
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Skala tzw. kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie 
w latach 2014–2017

Etap W drodze Na granicy Na terytorium UE

Instytucja/ źródło danych UNHCR Frontex/Eurostat EASO/Eurostat
Definicja

Rok

Liczba osób, które dotarły do

Europy

i liczba osób, które zginęły lub

są uznane za zaginione

wykryte przypadki

nielegalnego przekraczania

zewnętrznych granic UE

między przejściami

granicznymi

liczba osób ubiegających się o

ochronę/azyl w krajach

europejskich (wnioski

złożone przez obywateli

spoza UE w UE-28)

2014 216,1 tys.

3,5 tys.

0,3 mln 627 tys.

2015 1 mln

3,8 tys.

1,8 mln 1,32 mln

2016 362,8 tys.

5,1 tys.

0,5 mln 1,26 mln

2017 172,3 tys.

3,1 tys.

0,2 mln 704,6 tys.

Opracowanie własne.



Jak podaje Frontex, w 2015 r. odnotowano
ponad 1,8 mln przypadków nielegalnego
przekraczania granic zewnętrznych UE
między przejściami granicznymi, co oznaczało
6-krotny wzrost względem roku
poprzedniego.

Wśród głównych korytarzy migracyjnych do
UE monitorowanych przez agencję, trzy
wyróżniały się ze względu na liczbę
przyjazdów:
• korytarz wschodnio-śródziemnomorski

(885,4 tys. osób), zdominowany przez
napływ migrantów na wysypy greckie na
Morzu Egejskim,

• korytarz zachodnio-bałkański (764 tys.
osób) z większością przypadków
odnotowanych na granicach Węgier i
Chorwacji z Serbią,

• korytarz środkowo-śródziemnomorski
przebiegający głównie między Libią a
Maltą i Włochami (154 tys. osób).

Należy pamiętać, że przywołane liczby są
orientacyjne: po pierwsze, jedna osoba
mogła przekraczać granice zewnętrzne UE
więcej niż jeden raz, po drugie, wiele
przypadków nielegalnego wjazdu do UE nie
zostało wykrytych i zarejestrowanych, a tym
samym nie są uwzględnione w omawianych
statystykach.

Source: Frontex, Annual 

Risk Analysis 2016.

Źródło: M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii

Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse,

wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-

Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160.



Sytuacja uległa zauważalnej zmianie w
2016 r., kiedy łączna liczba wykrytych
przypadków nielegalnego
przekraczania granic zewnętrznych UE
między przejściami granicznymi
wyniosła nieznacznie powyżej 0,5
mln.

Trzy najważniejsze szlaki migracyjne
do Europy pozostały te same, choć
wszystkie zarejestrowały spadek. Skala
zjawiska była podobna dla dróg
wschodnio- i środkowo-
śródziemnomorskiej – odpowiednio
182,3 tys. i 181,5 tys. przypadków,
podczas gdy na szlaku zachodnio-
bałkańskim stwierdzono ograniczenie
do 130,1 tys.

Source: Frontex, Annual Risk Analysis 2017.

Źródło: M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii

Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse,

wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz,

K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160.



Source: Frontex, Annual Risk Analysis 2018.

W 2017 r. liczba wykrytych
przypadków nielegalnego
przekraczania granic
zewnętrznych UE między
przejściami granicznymi
wyniosła ok. 0,2 mln.

Korytarz środkowo-
śródziemnomorski był głównym
korytarzem migracyjnym do UE
(ok. 119 tys. przypadków).

Źródło: M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii

Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse,

wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-

Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160.



Source: Frontex, Annual Risk Analysis 2019.

• W 2018 r. liczba wykrytych
przypadków nielegalnego
przekraczania granic
zewnętrznych UE między
przejściami granicznymi
wyniosła 150 tys.

• Dwa główne korytarze
migracyjne:

• zachodniośródziemnomorski,

• wschodniośródziemnomorski.
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Źródło: Frontex, Twelve Seconds to Decide: in search of 

excellence: Frontex and the principle of best practice, Frontex, 

2014, s. 16-17.

700 mln podróżnych przekraczających 
granice zewnętrzne UE rocznie 

wobec 70 tys. przypadków 
nielegalnego przekroczenia granic 

(dane za 2012 r.)



Zewnętrzne 
granice lądowe –
7 702 km 

19

Źrodło: European 

Commission: DG HOME, 

Entering the EU - Borders 

and Visas, 2015, 

https://ec.europa.eu/home-

affairs/e-

library/multimedia/infograp

hics/entering-the-eu---

borders-and-visas_en 

(17.11.2018).
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Zewnętrzne 
granice morskie 
– 41 915 km 

Źrodło: European 

Commission: DG HOME, 

Entering the EU - Borders 

and Visas, 2015, 

https://ec.europa.eu/home-

affairs/e-

library/multimedia/infograp

hics/entering-the-eu---

borders-and-visas_en 

(17.11.2018).



Europejska Agenda Migracyjna

• Unia Europejska podjęła działania, aby przeciwdziałać tzw. kryzysowi migracyjnemu i uchodźczemu.
Wyrazem jej całościowego podejścia do kryzysu i jego rozwiązania była Europejska Agenda
Migracyjna [European Agenda on Migration], którą Komisja Europejska ogłosiła w maju 2015 roku.

• Agenda obejmowała działania natychmiastowe, średnio- i długookresowe. Wśród tych pierwszych
zaproponowano m.in. dwa mechanizmy – relokacji i przesiedleń, a w odniesieniu do kolejnych
zdefiniowano cztery główne filary lepszego zarządzania migracją:

– ograniczenie zachęt dla nieregularnej migracji,

– zarządzanie granicami – ratowanie życia i zabezpieczanie granic zewnętrznych,

– wzmocnienie europejskiej polityki azylowej,

– wypracowanie nowej polityki dotyczącej legalnej migracji.

Więcej:

• M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red.

E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160.

• Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

„Europejski program w zakresie migracji”, Bruksela, 13.05.2015, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf.

• European Commission: DG HOME, European Agenda on Migration – Legislative Documents, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/proposal-implementation-package_en.



Europejska Agenda Migracyjna

• Postępy w implementacji agendy i jej wybranych działań szczegółowych (np. relokacji) w odniesieniu
do kryzysu migracyjnego i uchodźczego są na bieżąco monitorowane przez UE i przedstawiane w
okresowych raportach.

• Rozwiązania zaproponowane w agendzie są stopniowo wdrażane w UE, choć w różnym tempie i z
różnym skutkiem. Kryzys migracyjny wykazał, że reforma polityki UE w obszarze migracji, azylu i
zarządzania granicami jest konieczna, czyniąc z niej jeden z priorytetów Unii na najbliższe lata.

Więcej:

• M. Pachocka, D. Wach, Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania, w: Unia Europejska. Istota, szanse, wyzwania, red.

E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 127-160.

• Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

„Europejski program w zakresie migracji”, Bruksela, 13.05.2015, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf.

• European Commission: DG HOME, European Agenda on Migration – Legislative Documents, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/proposal-implementation-package_en.
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