
CHARAKTERYSTYKA 
MIGRANTÓW 

PRZYBYWAJĄCYCH DO 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO



ZJAWISKO MIGRACJI

Zjawisko migracji gwałtownie przybrało na sile w II połowie XX
wieku, a obecnie nabiera ono charakteru globalnego, stając się
współczesną rzeczywistością otaczającego nas świata i
jednocześnie najważniejszym jego problemem.

Zjawisko to implikuje szereg różnorodnych procesów natury
społecznej, ekonomicznej czy politycznej i jest niezwykle istotnym
elementem kształtującym współczesne stosunki międzynarodowe
na różnych płaszczyznach.

Niewątpliwie ważnym czynnikiem sprzyjającym migracjom był
upadek bipolarnego systemu stosunków międzynarodowych oraz
doktryny komunistycznej, a także transformacje ustrojowe nowych
państw Europy Środkowo-Wschodniej.



TYPOLOGIA MIGRACJI

KRYTERIA:

1. Obszar, którego dotyczy przemieszczanie się

2. Długość trwania pobytu

3. Przyczyny wyjazdu z kraju ojczystego



MODEL MIGRANTA CHARAKTERYSTYCZNY DLA 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

1. Obywatel Europy Wschodniej, głównie Ukrainy

2. Jego cel to pobyt długoterminowy tj. osiedlenie się lub pobyt

przez okres co najmniej 3 lat

3. U podstaw migracji leżą czynniki ekonomiczne oraz polityczne,

co jest związane z głębokim kryzysem gospodarczym oraz dużą

niestabilnością regionu



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

Za stanem na dzień 01.01.2016 roku 3241 migrantów z Europy

Wschodniej posiadało ważne zezwolenia na pobyt stały, z czego

zdecydowana większość, bo aż 2625 zezwoleń została udzielona

obywatelom Ukrainy. W dalszej kolejności postępowania

administracyjne zakończyły się pozytywnie dla 497 obywateli

Białorusi, 114 obywateli Rosji oraz 5 obywateli Mołdawii. W

porównaniu z innymi województwami, pod względem ilości

wydanych zezwoleń na pobyt stały, Lubelszczyzna zajmuje 2

miejsce w skali całego kraju.



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 
NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

Liczba ważnych zezwoleń na pobyt czasowy w województwie

lubelskim kształtuje się na poziomie 2693 pozytywnych decyzji, z

czego migranci z Ukrainy również stanowią największą grupę.

Udzielono im aż 2397 zezwoleń na pobyt czasowy. Dla obywateli

Białorusi przedmiotowych zezwoleń wydano 204, dla obywateli

Rosji – 87, a dla obywateli Mołdawii – 5. Porównując , pod

względem ilości wydanych zezwoleń na pobyt czasowy,

Lubelszczyzna zajmuje 6 miejsce w skali całego kraju.



CEL MIGRANTA PRZYBYWAJĄCEGO 
NA LUBELSZCZYZNĘ

 Migranci z krajów Europy Wschodniej przybywający na

Lubelszczyznę jako cel swojego czasowego pobytu wybierają

najczęściej pracę lub studia na uczelniach wyższych

 W oby ww. kategoriach największą grupę stanowią obywatele

Ukrainy

 W 2015 roku wydano 989 zezwoleń na pobyt związany z

kształceniem na lubelskich uniwersytetach, zaś zezwoleń na

pobyt czasowy i pracę udzielono 885 cudzoziemcom



CEL MIGRANTA PRZYBYWAJĄCEGO 
NA LUBELSZCZYZNĘ

 Wśród migrantów, przybywających na Lubelszczyznę w celu

podjęcia zatrudnienia zdecydowana większość to osoby z niskim

wykształceniem, wykonujący pracę kierowców w transporcie

międzynarodowym, pracowników fizycznych rozumianych sensu

largo lub przedstawicieli handlowych

 Stosunkowo duży odsetek stanowią także imigranci podejmujący

zatrudnienie w sektorze IT

 Dodatkowo należy tutaj podkreślić, iż na Lubelszczyźnie

zaobserwowano wzrost liczby cudzoziemców prowadzących na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą. W

przedmiotowych sprawach w roku 2014 wydano 26 zezwoleń, zaś

w roku 2015 pozytywnych decyzji było już 58.



MODEL PUSH - PULL

W koncepcji tej zostały wyróżnione cztery grupy czynników migracji:

1) związane z miejscem pochodzenia (czynniki wypychające),

2)  związane z miejscem przeznaczenia (czynniki przyciągające),

3) przeszkody pośrednie,

4) czynniki osobiste.



MODEL PUSH – PULL
W ODNIESIENIU DO MIGRANTA 

PRZYBYWAJĄCEGO NA LUBELSZCZYZNĘ

Powody, ze względu na które dana osoba decyduje się na los 

imigranta: 

 Negatywne zjawiska zachodzące w kraju pochodzenia 

cudzoziemca 

 Pozytywne uwarunkowania wpływające na przyjazd ww. osoby na 

Lubelszczyznę

 Czynniki osobiste

 Przeszkody pośrednie



KONSEKWENCJE MIGRACJI 
DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 Wzrost liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

lub czasowy

 Aktywizacja mieszkańców Lubelszyzny, władz regionu oraz

organizacji pozarządowych w sferze realizacji licznych projektów,

ukierunkowanych z jednej strony na integrację środowisk

imigracyjnych z lokalną społecznością, z drugiej zaś na głębsze

poznanie naszych wschodnich sąsiadów na wielu płaszczyznach

szeroko rozumianego życia społecznego



KONSEKWENCJE MIGRACJI 
DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 pozytywny wpływ imigrantów na sferę ekonomiczną i

demograficzną województwa lubelskiego tj. zwiększenie liczby

studentów i uczniów w obliczu spadku przyrostu naturalnego,

ożywienie w sektorze usług czy „wypełnienie luk” na lokalnym

rynku pracy

 wzrost liczby nadużyć w obszarze procedur legalizacji pobytu

cudzoziemców, przejawiające się chociażby w postaci

posługiwania się fałszywymi oświadczeniami o zamiarze

powierzenia cudzoziemcowi pracy czy dokumentami

potwierdzającymi polskie pochodzenie imigrantów zza wschodniej

granicy.



PROGNOZA
DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Szereg czynników przyciągających cudzoziemców do wybrania

Polski jako kraju pobytu oraz pozytywne aspekty zamieszkania na

terenach Lubelszczyzny spowodują, iż region ten będzie nadal

chętnie wybierany przez migrantów, a tym samym kontynuowane

będą tradycje obszaru wielokulturowego. Wszelkie prognozy

wskazują zatem, iż cudzoziemców z każdym rokiem będzie w

województwie lubelskim przybywać, zwłaszcza, że program rządowy

Rodzina 500+ przyznaje zabezpieczenia socjalne również

cudzoziemcom, którzy nie mogą liczyć na tego rodzaju pomoc w

swoich krajach macierzystych oraz z uwagi na fakt, że w najbliższym

czasie planowana jest implementacja dyrektywa Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o pracownikach sezonowych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


