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Spis treści



Pojęcie migracji

 Migracje 

1. przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu 

stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej 

podstawowej jednostki terytorialnej, GUS

2. Proces przemieszczania się w obrębie kraju lub poza jego granicami, obejmujący 

wszelkiego rodzaju ruchy ludzi niezależnie od przyczyny, COE

 Imigranci - osoby przybyłe z zagranicy do kraju w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy

 Emigranci - osoby wyjeżdżające za granicę w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.



Pojęcie migracji

 Uchodźca - Osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności 

od określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych 

przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub 

nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która 

nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, 

poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce 

z powodu tych obaw powrócić do tego państwa

Na podstawie konwencji genewskiej, aby nadać komuś status uchodźcy 

musza być spełnione 3 warunki:

1. Muszą mieć miejsce prześladowania, których rząd nie może kontrolować

2. Obawa przed takimi prześladowaniami musi być uzasadniona 

3. Prześladowania muszą dotyczyć religii, rasy, narodowości, przekonać 

politycznych lub przynależenia do pewnej grupy społecznej 



Rodzaje migracji

Kryteria podziału:

 Czas trwania

• Stała – z zamiarem pozostania na stałe i życia w nowym miejscu

• Krótkookresowe – krótsze niż rok

• Długookresowe – powyżej roku

• Sezonowa – ze względu na podjęcie sezonowej pracy

 Dobrowolność 

• Dobrowolne – bez przymusu zewnętrznego, podejmowana ze względu poczucia 

dyskomfortu lub poprawy jakości życia (repatriacja, łączenie rodzin)

• Przymusowe – w wyniku nacisków politycznych lub administracyjnych (deportacje, 

zesłania, przesiedlenia, prześladowania na tle religijnym, etnicznym, narodowym, 

handel ludźmi)



Rodzaje migracji

 Główny motyw

❖ Migracje ekonomiczne

- „migranci przeżycia” – presja bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, próba 

zaspokojenia podstawowych potrzeb

- „migranci mobilni” – w poszukiwaniu lepszych szans życiowych i poprawy 

standardu życia (wyższe zarobki, lepszy samochód, dom)

- migranci zarobkowi – w celu zarobienia większych pieniędzy, zazwyczaj bez 

intencji pozostania na dłużej

- migranci handlowi – obniżenie własnych kosztów utrzymania, w celu 

dokonania operacji handlowej poza własnym krajem dla wzbogacenia się



Rodzaje migracji

❖ Migracje pozaekonomiczne

- edukacyjne – uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poszerzanie 

wiedzy, nauka języka

- religijne – pielgrzymki (dobrowolne) lub prześladowania na tle religijnym 

(przymusowe)

- ekologiczne – spowodowane katastrofami ekologicznymi i klęskami 

żywiołowymi, w celu znalezienia nowego miejsca do życia na stałe lub krótki 

okres czasu

- polityczne – w wyniku wojen lub przesunięcia granic kraju, w celu ochrony życia 

własnego i bliskich

- aksjologiczne – w ramach braku akceptacji panującej w danym kraju 

„poprawności politycznej” bądź w obawie utracenia wartości tradycyjnych

- dobrobytu – często dotyczą osób w wieku emerytalnym, które poszukują 

lepszych standardów życia
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 Legalność

• Legalne

• Nielegalne 

• Okres przejściowy (ubieganie się o azyl, okresowe pozwolenie na pobyt)
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