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PRZESTĘPSTWO UŁATWIANIA NIELEGALNEGO 

POBYTU W PRAKTYCE ORZECZNICZEJ POLSKICH 

SĄDÓW 

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN 

mgr Monika Szulecka 

Instytut Nauk Prawnych PAN 

W latach 2018-2019 Zakład Kryminologii INP PAN 

przeprowadził badanie aktowe dotyczące analizy 

przestępstwa ułatwiania lub umożliwiania pobytu wbrew 

przepisom w zamian za gratyfikację materialną lub 

osobistą, opisanego w art. 264a k.k., który został 

wprowadzony do polskiego prawa w 2004 r., czyli wraz z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Co istotne, 

badanie było prowadzone na tzw. próbie wyczerpującej, 

czyli obejmowało wszystkie sprawy, w których co najmniej 

jedna osoba została skazana za czyn z art. 264a k.k. między 

2004 a 2017 r. Łącznie zostały przeanalizowane 243 takie 

sprawy, z udziałem 499 sprawców omawianego 

przestępstwa.  

Celem referatu jest zaprezentowanie wybranych 

wniosków z ilościowej i jakościowej analizy akt spraw 

karnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych wątków, 

które w kontekście ogólnej treści przepisu wydawały się 

mniej oczywiste lub rodziły pytania o zasadność 

stosowania tego przepisu jako podstawy prawnej 

skazania. Do wątków tych należy m.in. kwestia 
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interpretacji i oceny osiąganych przez sprawców korzyści, 

zwłaszcza osobistych, skazywanie na podstawie 264a k.k. 

cudzoziemców, którym de facto pobyt został ułatwiony 

przez inne osoby, lub karanie osób, których zachowania 

trudno wiązać bezpośrednio z ułatwianiem nielegalnego 

pobytu w Polsce. Omówienie tych kwestii będzie 

poprzedzone prezentacją podstawowych informacji na 

temat badanych orzeczeń, tj. udziału poszczególnych 

rodzajów działań zidentyfikowanych jako ułatwianie 

pobytu wbrew przepisom (form przestępstwa), ogólnej 

charakterystyki sprawców oraz tzw. odbiorców, czyli osób, 

którym zdaniem sądów ułatwiono nielegalny pobyt w 

Polsce.  
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DZIAŁALNOŚĆ PULI OBSERWATORÓW FRONTEX DO 

SPRAW POWROTÓW PRZYMUSOWYCH A 

PRZESTRZEGANIE PRAW PODSTAWOWYCH OSÓB 

DEPORTOWANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

mgr Michał Żłobecki 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Europejska Agenda w Zakresie Migracji ujawniła potrzebę 

dokonania zmiany podstawy prawnej Fronteksu, aby 

zwiększyć jego rolę w zakresie powrotów migrantów o 

nieuregulowanym statusie, przy jednoczesnym 

poszanowaniu ich podstawowych praw. Zgodnie ze 

znowelizowanymi przepisami wszystkie deportacje 

koordynowane lub organizowane przez Frontex mają być 

monitorowane. Jednocześnie utworzona została 

wewnętrzna pula obserwatorów ds. powrotów 

przymusowych, która pełnić miała rolę subsydiarną w 

stosunku do krajowych mechanizmów monitorowania 

deportacji. Z uwagi jednak na niską efektywność systemów 

krajowych, liczba przymusowych powrotów 

obserwowanych przez członków puli Frontex stale 

wzrasta. Przepisy obowiązującego prawa, analizowane 

dane statystyczne oraz postulaty tzw. Grupy z Nafplio 

wskazują jednak, iż tendencja ta z powodu umieszczenia 

obserwatorów w strukturze Agencji oraz brak pełnej 

transparentności ich działań prowadzić może do obniżenia 

poziomu ochrony osób deportowanych.  
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FUNKCJONOWANIE PRAWA W ZAMKNIĘTYCH 

OŚRODKACH DLA CUDZOZIEMCÓW A PROBLEMY 

POLITYKI AZYLOWEJ UE  

dr Przemysław Tacik 

Uniwersytet Jagielloński 

Prezentacja opiera się na podstawie teoretycznej i 

wstępnych konkluzjach projektu badawczego Przestrzenie 

detencji. W jego ramach badacze z UJ i UAM zbadali każdy 

z sześciu polskich zamkniętych ośrodków dla 

cudzoziemców. Korzystając z metod socjologii oraz 

antropologii prawa, chciałbym zaproponować dwojakie 

rozumienie roli, którą prawo – w szczególności CEAS – 

odgrywa w tego typu instytucjach. Po pierwsze, projekt 

pozwolił uchwycić fakt, że normy regulujące zachowanie 

funkcjonariuszy pozostają dla nich zasadniczo obcym 

fenomenem, wiązanym z możliwością arbitralnej kontroli. 

Natomiast druga rola prawa w tych instytucjach dotyczy 

statusu cudzoziemców. Badania sugerują, że aktualne 

ustawowe implementacje prawa CEAS stwarzają 

strukturalne pułapki prawne zarówno dla funkcjonariuszy, 

jak i dla cudzoziemców, które podają w wątpliwość samą 

sensowność istnienia zamkniętych ośrodków. Bazując na 

tych wynikach, chciałbym postawić pytania dotyczące roli 

zamkniętych ośrodków w polityce azylowej UE.  
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TROSKA I BEZPIECZEŃSTWO. LOGIKA SEKURYTYZACJI 

MIGRACJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH STRZEŻONYCH 

OŚRODKÓW DLA CUDZOZIEMCÓW  

dr Maciej Stępka 

Uniwersytet Jagielloński 

Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej tworzą 

specyficzną domenę i ramę polityczną (ang. EU migration-

security nexus), silnie na siebie oddziaływując i 

dynamicznie przekształcając wspólnotowe rozumienie 

zarządzania ludzką mobilnością. Zintensyfikowane ruchy 

migracyjne 2015 roku tylko pogłębiły tę silną zależność 

wprowadzając do dyskursu i katalogu narzędzi 

politycznych coraz to nowsze rozwiązania, które mają na 

celu znormalizować, uporządkować i podporządkować 

migrację określonej logice bezpieczeństwa - aktualnie tzw. 

„rezyliencji” (ang. resliience). Niniejsza analiza ma na celu 

przybliżenie owej logiki w kontekście zarządzanie migracją 

i bezpieczeństwem w UE, wykorzystując literaturę 

sekurtyzacyjną oraz interpretatywne podejście do 

bezpieczeństwa. W ten sposób podejmuje się 

przedyskutowania następujących pytań: w jaki sposób 

„rezyliencja” przekształca obowiązujący model 

zarządzania migracją w UE; 2) w jaki sposób zmienia się 

postrzeganie migracji i granic zewnętrznych UE; 3) jaki ma 

to wpływ na istniejące kierunki polityczne UE. Prezentacja 

bazuje na metodzie narracyjno-ramowej, opartej na 
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jakościowej analizie tekstualnych danych zastanych (np. 

Europejskiego Programu w zakresie Migracji, Globalnej 

strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

UE, czy Strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE), 

uzupełnionych o dane wywołane poprzez wywiady z 

reprezentantami agencji UE (tj. Frontex, EASO, Europol) 

zaangażowanych w zarządzanie migracją na poziomie 

wspólnotowym. Dane wykorzystane w niniejszej pracy 

zostały pozyskane w ramach projektu NCN nr UMO-

2015/19/N/HS5/01229. 
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PIĘĆ LAT KRYZYSU MIGRACYJNEGO NA WĘGRZECH. 
RETROSPEKCJA I PROGNOZA  

dr Dominik Héjj 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Instytut Europy Środkowej 

Kryzys migracyjny na Węgrzech rozgorzał w 2015 r. Jego 

szczyt przypadał na okres wakacyjny. Od września 2015 r. 

rząd w Budapeszcie systematycznie wprowadzał 

rozwiązania, które miały w jego ocenie przeciwdziałać 

rosnącej fali migrantów. Były to działania zarówno w 

obszarze prawnym, ze zmianami w ustawie zasadniczej 

włącznie, jak i fizycznych barier uniemożliwiających 

przekroczenie granicy, jak miało to w przypadku budowy 

dwóch nitek płotu na granicy z Serbią oraz umocnień na 

granicy z Chorwacją i Rumunią. Chociaż kryzys migracyjny 

skończył się de facto jesienią 2015 r. to dla węgierskiego 

rządu trwa po dziś dzień. Determinuje bieżącą agendę 

polityczną, mając także znaczący wpływ na referendum w 

2016 roku oraz wybory do Zgromadzenia Narodowego (w 

2018 r.), Parlamentu Europejskiego oraz samorządowe w 

roku 2019. Zagadnienie kryzysu migracyjnego stało się 

głównym narzędziem w zakresie utrzymania i poszerzania 

bazy wyborczej rządzącej koalicji Fidesz-KNDP. 
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ZWALCZANIE PRZEMYTU MIGRANTÓW – POLSKIE 

DOŚWIADCZENIA 

dr Magdalena Perkowska 

Uniwersytet w Białymstoku 

Jednym z celów Europejskiego Program w zakresie 

Migracji jest przeciwdziałanie przemytowi migrantów, a 

szczególnie z podmiotami, które zajmują się tym 

procederem. Działalność taka przypisywana jest 

zorganizowanym grupom przestępczym. Zatem celem 

wystąpienia jest zestawienie informacji (publicznych) 

dostarczanych przez organy ścigania nt. funkcjonowania 

zorganizowanych grup przestępczych w Polsce 

trudniących się tym proceder oraz wyników analizy akt 

spraw karnych dotyczących organizowania nielegalnej 

migracji w ramach zorganizowanych grup przestępczych. 

Wyłaniający się z akt spraw karnych obraz funkcjonowania 

zorganizowanej grupy przestępczej zostanie zestawiony z 

definicją ukształtowaną na podstawie art. 258 kodeksu 

karnego a także z europejskim rozumiem przestępczości 

zorganizowanej. Autorka spróbuje udzielić odpowiedzi na 

pytanie czy mamy do czynienia w Polsce z zorganizowana 

przestępczością, czy z luźno powiązanymi strukturami 

przestępczymi. Przedmiotem rozważan będzie również 

wymiar kary za organizowanie nielegalnego przekroczenia 

granicy.  



 

12 

KONTROLA PRZEDGRANICZNA JAKO NOWY ELEMENT 

USKUTECZNIAJĄCY ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE 

GRANICAMI ZEWNĘTRZNYMI UE  

dr Anna Szachoń-Pszenny 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Uskutecznienie zarządzania migracjami wymaga 

podejmowania działań na granicach zewnętrznych UE, aby 

zapewnić bezpieczeństwo „obszaru bez granic”. W tym 

celu zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi 

Unii podlega ciągłemu rozwojowi poprzez wprowadzanie 

nowych instrumentów prawnych w oparciu o nowoczesne 

technologie. W następstwie kryzysu migracyjnego 

kontrola granicy zewnętrznej UE stała się 

niewystarczająca, stąd można wysunąć tezę o tworzeniu 

się kontroli przedgranicznej. Nowe rozporządzenie z końca 

2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej stawia wymóg zapewnienia wyczerpującego 

obrazu sytuacji nie tylko na granicach zewnętrznych, ale 

też w strefie Schengen i w strefie przedgranicznej. Ta 

ostatnia jest definiowana jako obszar geograficzny poza 

granicami zewnętrznymi, istotny ze względu na 

zarządzanie granicami zewnętrznymi za pomocą analizy 

ryzyka i znajomości sytuacji. Rozszerza tym samym zakres 

kontroli i ochrony granic o zasięg tej strefy. Celem referatu 

jest pokazanie czym jest kontrola przedgraniczna i za 
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pomocą jakich nowych instrumentów prawnych i 

technicznych jest przeprowadzana.  
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UNIA EUROPEJSKA WOBEC TURECKIEGO PLANU 

UTWORZENIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W SYRII I 

REPATRIACJI UCHODŹCÓW 

dr Renata Kurpiewska-Korbut 

Akademia Ignatianum  

Uniwersytet Jagielloński 

Zawarte w marcu 2016 r. porozumienie między UE a 

Turcją, które ustanowiło szczegółowy mechanizm 

współpracy w zakresie kontroli migracji, spełniło swoją 

rolę zapobiegając napływowi syryjskich uchodźców do 

Europy. Oznaczało również, że Unia zgodziła się uznać 

Turcję za tzw. „bezpieczny kraj trzeci” dla przebywających 

tam obecnie ponad 3,6 mln uchodźców z Syrii. Po prawie 

czterech latach od zawarcia umowy z UE władze tureckie 

wykazują daleko posuniętą determinację we wdrożeniu w 

życie radykalnego rozwiązania dla kwestii migracji we 

własnych graniach. Podejmują starania na rzecz realizacji 

planu utworzenia w pn.-wsch. Syrii tzw. strefy 

bezpieczeństwa i repatriacji uchodźców. Ów plan wydaje 

się wykazywać zbieżność z europejską polityką 

eksternalizacji zarządzania migracją, z uwagi jednak na 

udokumentowane tureckie praktyki naruszające m.in. 

zasadę non-refoulement, budzi wiele wątpliwości. Analizie 

poddane zostaną zarówno działania rządu AKP, jak i unijne 

stanowisko wobec podjętej inicjatywy.  
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REFORMA SYSTEMU DUBLIŃSKIEGO A 

WPROWADZENIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU 

RELOKACJI 

mgr Anna Trylińska 

Instytut Nauk Prawnych PAN 

Europejska Agenda Migracyjna z 2015 r. zapowiedziała 

wprowadzanie mechanizmów pozwalających na 

skuteczne reagowanie na presję migracyjną. 

Zaproponowane rozwiązania opierały się m.in. na 

relokacji, przesiedleniach czy też reformie systemu 

dublińskiego. Zapowiedziano podjęcie kroków w celu 

wprowadzenia obowiązkowego i uruchamianego 

automatycznie systemu relokacji, który miałby na celu 

rozmieszczenie osób potrzebujących ochrony 

międzynarodowej w przypadku masowego napływu 

migrantów. Proponowane rozwiązanie zostało 

umieszczone w projekcie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady - tzw.Dublin IV. Wprowadzanie 

„obowiązkowej solidarności” oraz automatyzacji systemu 

relokacji w prezentowanej formie jest powszechnie 

krytykowane przez specjalistów zajmujących się prawami 

uchodźców. Zarzucają oni m.in. brak efektywności 

systemu dublińskiego oraz wzrost obciążenia wnioskami 

uchodźczymi państw granicznych UE.  
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„EUROPEJSKI PROGRAM W ZAKRESIE MIGRACJI” A 

POLITYKA AZYLOWA UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 

2015-2019  

dr Marta Pachocka 

Szkoła Główna Handlowa 

Uniwersytet Warszawski 

Celem referatu jest przedstawienie i ocena polityki 

azylowej Unii Europejskiej i jej reformy w latach 2015-

2019 w kontekście tzw. kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego w Europie i założeń „Europejskiego 

Programu w zakresie Migracji” ogłoszonego przez Komisję 

Europejską w maju 2015 r. Przedmiotem rozważań będzie 

m.in. analiza uwarunkowań dotychczasowej 

implementacji Programu w obszarze ochrony 

międzynarodowej, a także realizacji polityki azylowej UE w 

tym zakresie i jej reformy. Referat odwołuje się wyników 

projektu „Kryzysy migracyjny i uchodźczy w Unii 

Europejskiej po 2014 roku. Część II” (nr 

KES/BMN18/05/18), który zrealizowano w ramach badań 

młodych naukowców w SGH w latach 2018-2019 (środki 

MNiSW). Rozważania oparto na analizie relewantnych 

dokumentów urzędowych UE i literatury przedmiotu oraz 

jakościowym materiale badawczym z częściowo 

ustrukturyzowanych wywiadów eksperckich.  
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STANOWISKO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII 

EUROPEJSKIEJ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z 

KRYZYSEM MIGRACYJNYM W UE  

dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB 

Uniwersytet w Białymstoku 

Napływ cudzoziemców do Europy w 2015 roku, na 

bezprecedensową skalę, wyraźnie pokazał brak 

wspólnego podejścia państw członkowskich do realizacji 

wspólnej polityki migracyjnej. Szukając rozwiązania 

powstałego kryzysu, Rada UE przyjęła dwie decyzje, które 

miały wesprzeć Włochy i Grecję w radzeniu sobie z 

masowym napływem migrantów. Chodziło o relokację z 

tych państw najpierw 40 tys., a potem 120 tys. osób 

ubiegających się o ochronę międzynarodową. Były to: 

Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. 

oraz Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 

ustanawiające środki tymczasowe w obszarze ochrony 

międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. Realizacja tych 

decyzji wywołała w praktyce duże kontrowersje. Słowacja 

i Węgry (popierane w postępowaniu przez Polskę) wniosły 

do TSUE skargę o stwierdzenie nieważności decyzji. W 

sprawach połączonych C-643/15 i C-647/15 Trybunał nie 

zgodził się z zarzutami przedstawionymi przez państwa i 

oddalił skargę. Zaś w 2017 r. Komisja wniosła przeciw 

Polsce, Węgrom i Czechom skargi, zarzucając im, że nie 

wypełniły obowiązku relokacyjnego. W październiku ub.r. 
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rzecznik generalna TSUE w Luksemburgu wydała opinię, 

zgodnie z którą Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE, 

odmawiając przyjmowania uchodźców w ramach 

relokacji. Sprawa ma w tym momencie znaczenie bardziej 

symboliczne niż praktyczne, bowiem decyzje relokacyjne, 

których ona dotyczy, już bowiem wygasły. 20 kwietnia 

2020 roku Trybunał Sprawiedliwości ma ogłosić wyrok w 

tej sprawie. Warto przeanalizować argumenty stron  



 

20 

GRANICA PRAW CZŁOWIEKA. CZY POLSKA 

DOPUSZCZA SIĘ STRUKTURALNEGO NARUSZENIA 

EKPC W SPRAWACH AZYLOWYCH? 

dr Marcin Górski 

Uniwersytet Łódzki 

W 2019 r. na przejściu granicznym w Terespolu zawisł 

billboard o treści „Przepraszamy”, zawierający adres 

strony internetowej „granicaprawczlowieka.pl”. 

Organizacje działające na rzecz praw człowieka 

zasygnalizowały w ten sposób swoją niezgodę na zjawisko 

ignorowania wniosków o ochronę międzynarodową przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. Temu zjawisku 

towarzyszy rekordowo wysoki odsetek odmów 

udzielanych w odpowiedzi na skutecznie złożone wnioski 

azylowe. Cudzoziemcy ubiegający się o ochronę 

międzynarodową w Polsce korzystają z gwarancji 

wynikających m.in. z art. 2, 3 czy 6 EKPC. Celem tego 

wystąpienia jest analiza praktyki polskich organów w 

sprawach dotyczących udzielania ochrony 

międzynarodowej przez pryzmat instytucji strukturalnego 

naruszenia Konwencji (art. 61 Regulaminu ETPC), które 

może polegać na nieprawidłowej praktyce stosowania 

prawa.  
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EUROPEJSKI PROGRAM W ZAKRESIE MIGRACJI 

WOBEC TZW. VULNERABLE PERSONS  

dr Magdalena Półtorak 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacje kryzysowe nasilają 

ryzyko łamania praw człowieka. Jeśli dodać do tego 

czynniki, które mogą potęgować występowanie przemocy, 

bądź innych przejawów odmiennego traktowania 

cudzoziemców przez wzgląd na ich dodatkową cechę, 

zarysowuje się profil osoby narażonej na wielokrotną 

dyskryminację. W konsekwencji ochrona jej praw jako 

osoby znajdującej się w sytuacji migracyjnej bywa w 

praktyce niedostatecznie zapewniona. Międzynarodowe 

prawo migracyjne zaczęło zatem posługiwać się kategorią 

vulnerable persons, właśnie po to, by jednostkom 

spełniającym konkretne przesłanki gwarantować 

określone standardy procedur służących uzyskaniu 

międzynarodowej ochrony, właściwie przeszkolony 

personel, zakwaterowanie w określonych warunkach, czy 

innego rodzaju skonkretyzowane wsparcie. Celem 

wystąpienia będzie zatem zbadanie, czy w ślad za 

działaniami na forum globalnym podąża także prawo UE. 

Innymi słowy, czy pokłosiem założeń Europejskiego 

Programu w zakresie Migracji ukształtowano w praktyce 

odrębną kategorię beneficjentów ochrony 

międzynarodowej, a jeśli tak – dookreślenie, kto 
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konkretnie kryje się pod tym pojęciem i na jakiego rodzaju 

gwarancje może liczyć.  
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PRAWA WYBORCZE CUDZOZIEMCÓW W POLSKIEJ 

OPINII PUBLICZNEJ  

mgr Ivanna Kyliushyk 

Uniwersytet Warszawski 

Wystąpienie będzie dotyczyć problematyki inkluzji 

politycznej cudzoziemców pochodzących z państw 

trzecich na poziomie samorządu w Polsce. Lokalne prawa 

polityczne w Polsce poza obywatelami przysługują jedynie 

cudzoziemcom-obywatelom państw unijnych. W wielu 

krajach członkowskich UE prawa polityczne na poziomie 

samorządu przysługują wszystkim cudzoziemcom po 

spełnieniu określonych warunków. Aby zrozumieć czy 

takie rozwiązanie jest możliwe w Polsce, została zbadana 

opinia społeczna. Podczas wystąpienia zostaną 

zaprezentowane wyniki badań sondażowych oraz ich 

analiza. Wyniki badań wskazują raczej na akceptację przez 

Polaków rozszerzenia niektórych uprawnień politycznych 

na grupę cudzoziemców spoza UE.  
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EDU-MIGRACJE. UNIJNE ROZWIĄZANIA 

LEGISLACYJNE DLA STUDENTÓW.  

dr Katarzyna Morawska 

Muzeum Emigracji w Gdyni 

W ostatnich dekadach można zaobserwować wzrost 

przemieszczeń ludności w celach edukacyjnych, w tym 

głównie w celu podjęcia studiów zagranicą. Uczelnie w 

krajach Unii Europejskiej stanowią ważny punkt na mapie 

miejsc docelowych. Polityka migracyjna UE dosyć mocno 

różnicuje warunki przyjazdu i pobytu studentów w ramach 

przemieszczeń wewnątrzunijnych oraz dla obywateli 

państw trzecich. Mimo, że studenci uznawani są za 

kategorię migrantów pożądanych, którzy maja szansę w 

przyszłości stać się kadrą pracowników 

wykwalifikowanych, znowelizowana w 2016 roku 

dyrektywa regulująca możliwości przyjazdu obywateli 

państw trzecich w celu odbycia studiów w jednym z 

państw członkowskich pozostaje zdecydowanie mniej 

korzystna niż regulacje w ramach swobodnego przepływu 

osób. Celem wystąpienia jest analiza prawno-

porównawcza tych rozwiązań wraz z nawiązaniem do 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie.  
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CUDZOZIEMCY – OFIARY HANDLU LUDŹMI. BARIERY 

INSTYTUCJONALNE I PROBLEMY PO STRONIE 

POKRZYWDZONYCH W ICH SKUTECZNEJ INTEGRACJI 

W POLSCE 

mgr Olga Wanicka 

La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i 

Niewolnictwu 

„Trzeba pomóc im nauczyć się języka. Po drugie pomóc 

znaleźć pracę żeby mogli pracować i sami się utrzymywać 

i jeszcze zagwarantować im opiekę zdrowotną i edukację. 

Ponieważ edukacja jest czymś najważniejszym w XXI 

wieku. Edukacja jest najlepsza”. Cudzoziemcy, którzy stali 

się ofiarami handlu ludźmi i znaleźli się w Polsce, tak jak 

inni migranci starają się odnaleźć w nowych realiach 

decydując się często na próby integracji z resztą 

społeczeństwa. Wszelkie podejmowane przez nich 

działania mają na celu lepszą egzystencję i ustabilizowanie 

własnej sytuacji życiowej. Mimo iż każdy może napotykać 

inne przeciwności, wiele problemów, które dotykają 

migrantów w Polsce mają te same podłoże i charakter. 

Wystąpienie ma na celu zwrócić uwagę odbiorców przede 

wszystkim na trudności, jakie napotykają na swojej drodze 

cudzoziemcy, którzy stali się w Polsce ofiarami handlu 

ludźmi. Bariery w skutecznej integracji zostaną ukazane z 

dwóch perspektyw. Po pierwsze zaprezentowane zostaną 

osobiste trudności leżące po stronie ofiar handlu ludźmi, 
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wynikające z osobistych doświadczeń pokrzywdzonych 

oraz społecznych i kulturowych uwarunkowań, z których 

się wywodzą. Po drugie, podczas wystąpienia zostaną 

przybliżone także bariery instytucjonalne – niezależne od 

usposobienia pokrzywdzony, które mogą mieć wpływ na 

ich ponowną, jak również wtórną wiktymizację. W ramach 

ukazania barier integracyjnych związanych z 

indywidualnymi doświadczeniami i sytuacją samych ofiar, 

zaprezentowane zostaną przede wszystkim odczucia 

pokrzywdzonych. W ich mniemaniu na utrudnienia w 

skutecznej integracji w Polsce wpływ mogą mieć przede 

wszystkim; uporanie się z traumatycznymi 

doświadczeniami, zespół stresu pourazowego, poczucie 

samotności i wyobcowania, dyskryminacja w kraju 

przyjmującym lub obawy o bycie dyskryminowanym, 

tęsknota, konieczność utrzymania rodziny w kraju 

pochodzenia lub odpracowania długu, czy przede 

wszystkim nieznajomość języka polskiego. Osobne miejsce 

poświęcone zostanie czynnikom wpływającym na wtórną 

wiktymizację ofiar handlu ludźmi, w tym stosunek 

organów ścigania do pokrzywdzonych, jak również reakcja 

i forma przekazu medialnego. Instytucjonalne przyczyny 

wpływające na nieskuteczną integrację z kolei dotyczą 

przede wszystkim; konieczności uregulowania statusu 

pobytowego cudzoziemców na terenie RP, która przekłada 

się trudności w uzyskaniu zatrudnienia, utrudnienia w 

ramach dostępu do pomocy medycznej (zwłaszcza lekarzy 

specjalistów), mieszkaniowej, czy przede wszystkim 
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pomocy prawnej – zwłaszcza z zakresu prawa pracy oraz 

procedury karnej w przypadku postępowań o handel 

ludźmi. Na instytucjonalne bariery w skutecznej integracji 

wpływ mają także uzależnienia ofiar handlu ludźmi, które 

przekładają się na utrudnienia w uzyskiwaniu pomocy 

socjalnej w postaci zasiłków, przede wszystkim zaś 

dostępu do ośrodków interwencji kryzysowej. Podczas 

wystąpienia zaprezentowane zostaną przede wszystkim 

wyniki badań własnych prowadzonych na podstawie 

jakościowych, częściowo ustrukturyzowanych i 

pogłębionych wywiadów z cudzoziemskimi ofiarami 

handlu ludźmi. Pokrzywdzeniu pochodzą z krajów takich 

jak: Filipiny, Gwinea, Kamerun, Mjanma, Nepal, Sierra 

Leone oraz Ukraina. Badania jakościowe zostaną poparte 

także danymi statystycznymi zgromadzonymi przez 

Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La 

Strada odnośnie podejmowanych działań integracyjnych 

przez cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi w 2019 roku. 

Informacje dotyczyć będą między innymi częstotliwości 

oraz charakteru działań integracyjnych podejmowanych 

przez beneficjentów Krajowego Centrum Interwencyjno – 

Konsultacyjnego, takich jak; nauka języka polskiego, 

korzystanie z pomocy instytucji, w tym z doradztwa 

integracyjnego, podejmowanie prób poruszania się po 

aglomeracji oraz poszukiwanie zatrudnienia. Podczas 

prezentacji wskazana zostanie również liczba osób, którym 

udało się usamodzielnić, a ich integrację należałoby uznać 

za pomyślną. W podsumowaniu porównana zostanie 
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sytuacja ofiar handlu ludźmi w stosunku do innych 

obcokrajowców o nieuregulowanym statusie, starających 

się o ochronę międzynarodową na terenie Polski, przede 

wszystkim cudzoziemców w procedurze uchodźczej.  
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WPŁYW EUROPEJSKIEGO PROGRAMU W ZAKRESIE 

MIGRACJI NA STATUS OBYWATELA UE  

dr Katarzyna Strąk 

Instytut Nauk Prawnych PAN 

Europejski program w zakresie migracji nie zawiera 

działań, które miały bezpośredni wpływ na status 

obywateli unijnych. Wpływ ten uwidacznia się dopiero, 

kiedy analizowane są działania podejmowane przez 

poszczególne państwa członkowskie w odpowiedzi na 

kryzys migracyjny, któremu Program miał zaradzić. W 

wystąpieniu przeanalizowane zostaną konkretne działania 

państw członkowskich, które przyczyniły się do 

ograniczenia statusu obywatela UE, tak jak został on 

zdefiniowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

UE, szczególnie w kontekście wprowadzenia kontroli na 

granicach wewnętrznych.  
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POLITYKA INTEGRACYJNA NIEMIEC – ZARYS 

PROBLEMATYKI 

dr Waldemar Jagodziński 

Uniwersytet Łódzki 

Nieustannie dokonujące się zmiany na politycznej mapie 

świata sprawiają, że ruchy migracyjne stanowią 

powszechny element życia społecznego wielu państw – 

zarówno tych, z których obywatele emigrują, jaki i tych 

przyjmujących migrantów. Nie ulega wątpliwości, że 

jednym z czynników gwarantujących skuteczną asymilację 

imigrantów jest skuteczna polityka imigracyjna, 

obejmująca rozwój i wdrożenie odpowiednich programów 

integracji, umożliwiających wykorzystanie potencjału 

płynącego z różnorodności kulturowej. Aby polityka ta 

była skuteczna, niezbędna jest identyfikacja 

poszczególnych interesariuszy procesu integracji, co w 

dalszej kolejności pozwoli odpowiednio sprecyzować cele 

planowanych działań oraz określić stopień ich realizacji. 

Realizacja takich działań będzie możliwa jednak jedynie 

wówczas, gdy stworzone zostaną odpowiednie ramy 

instytucjonalne w aktach prawnych. Niemcy stanowią 

dobry przykład, jak regulacje tego typu wprowadzać, by z 

procesu migracji w równym stopniu korzystał kraj 

przyjmujący migrantów, jak i sami migranci. Prawdziwym 

wyzwaniem dla polityków niemieckich jest przekonanie 

społeczeństwa o zaletach płynących z migracji, przy 
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jednoczesnej próbie zażegnania podziałów istniejących w 

niemieckim społeczeństwie odnośnie do kwestii 

migrantów i uchodźców i ich wpływu na funkcjonowanie 

państwa jako państwa socjalnego. Powyższe działania są 

niezbędne ze względu na dokonujące się na obszarze RFN 

zmiany demograficzne, które w istotny sposób wpływają 

na funkcjonowanie rynku pracy. Bez wsparcia ze strony 

imigrantów gospodarka niemiecka napotka na bariery, 

które zahamują jej rozwój. Biorąc pod uwagę fakt, że 

starzejące się społeczeństwo, deficyt siły roboczej oraz i 

brak wzrostu populacji dotyczą nie tylko Niemiec, warto 

potraktować niemiecką politykę integracyjną oraz politykę 

stymulacji rynku pracy jako studium przypadku ukazujące 

możliwe kierunki działań, dzięki którym imigranci 

potraktowani zostaną jako szansa na rozwój, a nie 

zagrożenie społeczeństwa. Mając powyższe na uwadze 

celem wystąpienia jest próba dokonania analizy zmian 

prawnych wprowadzonych w 2020 r. w prawodawstwie 

niemieckim, które zmierzają do wykorzystania potencjału 

imigrantów w celu zaspokojenia rosnących potrzeb 

niemieckiego rynku pracy. Analiza zostanie 

przeprowadzona na podstawie przyjętych aktów 

prawnych oraz prognoz dotyczących rozwoju niemieckiej 

gospodarki i niemieckiego rynku pracy. 


