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1. Wstp
Raport w zaoeniu ma by materiaem informacyjnym dla przedstawicieli
administracji pastwowej oraz instrumentem pomocowym w przygotowaniu
strategii migracyjnej Polski. Zawiera on szczegóow analiz polityk
migracyjnych trzech wybranych pastw Unii Europejskiej – Szwecji, Hiszpanii
i Holandii. Skupia si ona na migracji zarobkowej, w tym w sposób szczególny
zostay uwzgldnione rozwizania dotyczce dostpu cudzoziemców do krajowego
rynku pracy w tych krajach. W celach porównawczych i uzupeniajcych
w kolejnej czci zostay take przedstawione wybrane rozwizania przyjte
w innych pastwach UE (m.in. w Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Irlandii, Austrii, Portugalii, Woszech).
Przypadki trzech krajów (p. 2.1-2.3) zostay przedstawione z uwzgldnieniem
charakterystyki procesów napywowych (ilociowej i jakociowej, w szczególnoci migracji zarobkowej) w przeszoci i obecnie, modelu polityki migracyjnej
(zaoenia i cele, kluczowe uregulowania prawne), przyjtych rozwiza
dopuszczania cudzoziemców do krajowego rynku pracy (uregulowania prawne,
specjalne programy zatrudnieniowe i ich efekty), rozwizania dotyczce
wybranych grup migrantów, tj. wysoko wykwalifikowanych, sezonowych
(przy tym uwaga zostaa skupiona przede wszystkim na rozwizaniach
dotyczcych migrantów z pastw trzecich). Przedstawiona zostaa take krótka
charakterystyka systemu instytucjonalnego odpowiedzialnego za realizacj
polityki migracyjnej.
Kolejna cz stanowi przegld rozwiza zastosowanych w krajach UE, które
naleaoby wzi pod uwag jako przykady „dobrych praktyk” dla polskiej
polityki migracyjnej.
Wybór podejcia i treci, jaka zostaa przedstawiona w Raporcie, jest podyktowana zaoeniem, e procesy napywowe do Polski s obecnie i bd
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w najbliszej przyszoci migracj typu krótkookresowego (cyrkulacyjnego,
sezonowego), a nie osiedleczego. Polska by moe stanie si w nieokrelonej
przyszoci krajem imigracji netto, ale napyw imigrantów najprawdopodobniej
bdzie mia odmienny charakter w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.
Gównymi grupami imigranckimi w Polsce s obywatele wschodnich krajów
ssiednich, przede wszystkim Ukrainy, których gównym celem pobytu w Polsce
jest okresowa praca zarobkowa, a nie osiedlenie si w Polsce. Tego typu
migracji sprzyjaj ogólnowiatowe tendencje wysokiej mobilnoci migrantów,
co szczególnie jest widoczne obecnie na przykadzie migracji wewntrz UE.
Jeeli nie nastpi niespodziewane powane zmiany warunków ekonomicznopolitycznych w Europie i na wiecie, naley spodziewa si utrzymania takiej
tendencji. Oznacza to, e w przypadku Polski i powstajcej strategii migracyjnej
poszukiwane powinny by przede wszystkim skuteczne metody i rozwizania
majce na celu zarzdzanie procesami migracyjnymi typu cyrkulacyjnego.
W tym celu warto pozna i analizowa przykady migracji cyrkulacyjnej
majcych miejsce obecnie oraz w przeszoci, a take zaoenia i praktyk
polityk migracyjnych ronych krajów docelowych, w szczególnoci przyjte
rozwizania prawne regulujce migracje zarobkowe, by zidentyfikowa czynniki
majce wpyw na obecn i spodziewan mobilno migrantów. Wana jest take
analiza wpywu migracji na rozwój krajów docelowych.
Ponisza analiza rozwiza przyjtych w innych krajach, jest podporzdkowana
zaoeniu, e polityka migracyjna i przyjte rozwizania prawno-instytucjonalne
w danym kraju maj kluczowy wpyw na przebieg procesów migracyjnych (tak
w sensie ilociowym jak i jakociowym). Powinna ona suy jako materia
informacyjny oraz analityczny.

6

2. Polityka migracyjna oraz rozwizania dotyczce dostpu cudzoziemców
do rynku pracy w wybranych pastwach UE
2.1. Szwecja
Charakterystyka Szwecji jako kraju imigracji
Szwecja

jest

najwikszym

powierzchniowo

i

ludnociowo

pastwem

skandynawskim, krajem, który w ostatnich latach sta si miejscem docelowym
imigracji zarobkowej, uchod czej i rodzinnej. Napyw imigrantów do tego kraju
ma sta tendencj rosnc. Obywatele EOG (Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w tym UE) oraz Szwajcarii, maj swobod pracy i osiedlenia si
w Szwecji. W 2007 r. ponad 1,2 mln (13,7% caej populacji) mieszkaców
Szwecji urodzio si poza jej granicami; w tym wielu z nich w pastwach
ssiednich. Imigranci s skupieni gównie w wikszych miastach, jak Sztokholm,
Göteborg czy Malmö.
Szwecja jest okrelana jako kraj otwarty na imigracj, gdzie polityka migracyjna
i integracyjna opiera si na zasadach wielokulturowoci i równoci. Jako dowód
wskazuje si na aktywn polityk przyjmowania uchod ców, a take otwarte
zachcanie do imigracji zarobkowej – Szwecja jako jedyny kraj czonkowski UE
zdecydowaa si nie zamyka swego rynku pracy dla obywateli nowych pastw
czonkowskich, rezygnujc z moliwoci wprowadzenia okresów przejciowych
podczas rozszerzenia w 2004 i 2007 r. W 2008 r. rzd szwedzki podj decyzj
o radykalnej zmianie regulacji dotyczcych prawa pobytu i pracy cudzoziemców,
opierajc si na zasadzie popytu rynku pracy i poszerzajc moliwoci
zatrudnienia cudzoziemców spoza UE.
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Tabela 2.1.1. Szwecja – dane podstawowe
Populacja ogóem
(stan na 2010 r., Eurostat)
Populacja osób urodzonych poza Szwecj
(jako procent populacji ogóem)
Populacja osób aktywnych na rynku pracy
(w wieku 15-74, w proc.)
Populacja aktywnych osób na rynku pracy
urodzonych poza Szwecj
(w wieku 15-74, w proc.)

9 347 899
(+0,91)
13,4%
(2008 r.)
69,4% (01.2010 r.)
14,7%
(2008 r.)
9,4% (01.2010 r.)
8,5 (2009 r.), 6,2% (2008 r.),
6,1% (2007 r.), 7,1% (2006 r.),
7,8% (2005 r.)

Stopa bezrobocia

ródo: Centralne Biuro Statystyczne (Statistiska Centralbyrån), http://www.scb.se;
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Najwaniejsze dane statystyczne za rok 2009 dotyczce populacji Szwecji
wedug Centralnego Biura Statystycznego:
¾ Populacja Szwecji wzrosa o ponad 84 tys. w stosunku do roku poprzedniego, jako ródo wzrostu wskazuje si przyrost naturalny, a w dalszej
kolejnoci napyw imigrantów.
¾ W latach 2000-2005 napyw imigrantów utrzymywa si na stabilnym
poziomie, duy skok mia miejsce w 2006 r., pó niej nastpio
uspokojenie trendu; zob. wykres 2.1.1).
¾ W 2009 r. do Szwecji przybyo 102 tys. imigrantów (w tym 49 tys.
kobiet i 53 tys. mczyzn) ze 168 krajów.
¾ Najwiksz grup napywow stanowili powracajcy obywatele szwedzcy,
imigranci z Iraku, Somalii oraz Polski. W porównaniu z 2008 r.
imigracja z Somalii zwikszya si o 70%, podczas gdy napyw
imigrantów z Iraku i z Polski zmniejszy si odpowiednio o 29% i 26%.
¾ Emigracja ze Szwecji spada o 13% w porównaniu z rokiem 2008.
¾ Mniej osób nabywa szwedzkie obywatelstwo. W 2009 r. 29,5 tys. osób
dostao szwedzkie obywatelstwo, o tysic mniej ni w roku poprzednim
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(w tym 16 tys. kobiet i 13 tys. mczyzn). Najwiksz grup stanowi
Irakijczycy (3 tys. w 2009 r., dla porównania w 2006 r. ich liczba
wynosia ponad 13 tys.).
Tabela 2.1.2. Imigracja do Szwecji w latach 2000-2009*
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba
58 659 60 795 64 087 63 795 62 028 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280
imigrantów
* Dane te uwzgldniaj osoby zarejestrowane, które zadeklaroway duszy pobyt w Szwecji.
Liczby te nie uwzgldniaj turystów oraz sezonowych i krótkookresowych imigrantów
zarobkowych.
ródo: Centralne Biuro Statystyczne (Statistiska Centralbyrån), http://www.scb.se.

Wykres 2.1.1. Imigracja do Szwecji w latach 2000-2009*

* Dane te uwzgldniaj osoby zarejestrowane, które zadeklaroway duszy pobyt w Szwecji.
Liczby te nie uwzgldniaj turystów oraz sezonowych i krótkookresowych imigrantów
zarobkowych.
ródo: Centralne Biuro Statystyczne (Statistiska Centralbyrån), http://www.scb.se.
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róda imigracji do Szwecji w przeszoci i obecnie
Podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej, w latach 1950. i 1960.,
Szwecja, przeywajc czas silnego rozwoju gospodarczego, prowadzia polityk
aktywnej rekrutacji pracowników cudzoziemskich.

Od 1954 r. pastwa

skandynawskie utworzyy wspólny rynek pracy, co w praktyce oznaczao, e
obywatele Szwecji, Danii, Norwegii i Islandii (pó niej take Finlandii) mogli
swobodnie osiedla si i pracowa w tych krajach bez adnych dodatkowych
pozwole. W latach 1960. i 1970. pracownicy byli aktywnie rekrutowani z
takich pastw jak Holandia, Wochy, Austria, Niemcy, Grecja, a pó niej take
z Jugosawii i Turcji. W przeciwiestwie do Niemiec, Austrii czy Holandii, od
pocztku zaoeniem polityki szwedzkiej nie by system krótkookresowej
imigracji zarobkowej (guest workers), ale migracja dugookresowa i osiedlecza,
std od pocztku du uwag przywizywano do aktywnych dziaa na rzecz
integracji imigrantów.
W latach 1970. wraz z kryzysem ekonomicznym zastopowano migracj
zarobkow, aczkolwiek napywy trway, zmieni si jedynie ich charakter.
Podobnie jak w wypadku krajów Europy Zachodniej, Szwecja staa si krajem
docelowym dla migracji w ramach czenia rodzin oraz napywu uchod ców.
W 1995 r. Szwecja doczya do UE i obszaru Schengen, implementujc
postanowienia wspólnotowe dotyczce swobodnego przepywu wewntrz UE,
polityki wizowej, azylowej i ochrony granic.
Tabela 2.1.3. Trzy najwiksze grupy obcokrajowców zamieszkaych w Szwecji
wedug obywatelstwa w 2008 r.

Finlandia

80 400

Odsetek caej populacji
obcokrajowców
15,3

Irak

40 000

7,6

Dania

38 400

7,3

Kraj obywatelstwa

Liczba

ródo: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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Tabela 2.1.4. Napyw imigrantów do Szwecji wedug krajów pochodzenia w 2009 r.
(10 najwaniejszych pastw)
Kraj pochodzenia

Liczba imigrantów

Irak

6 346

Dania

5 457

Polska

5 141

Norwegia

5 097

Somalia

4 965

Wielka Brytania

3 726

Chiny

3 683

Niemcy

3 436

Tajlandia

3 362

Stany Zjednoczone
Pozostae kraje
Razem

3 313
57 754
102 280

ródo: Centralne Biuro Statystyczne (Statistiska Centralbyrån), http://www.scb.se.

Wedug danych Migrationsverket (Urzd ds. Migracji) najczstszymi powodami
uzyskania pozwolenia na pobyt w 2008 r. do Szwecji byy: czenie rodzin
(33%), podjcie pracy (14%), poszukiwanie azylu oraz ochrony (11%), podjcie
studiów (11%) oraz inne (31%, w tym powrót obywateli szwedzkich oraz pobyt
obywateli UE i krajów nordyckich). Dane te nie uwzgldniaj pobytów
krótkookresowych i sezonowych.
Obecnie, migracja w celu czenia rodzin okazuje si najpowszechniejszym
deklarowanym celem imigracji do Szwecji w wypadku obywateli spoza UE
i krajów nordyckich. Osoby te s najczciej spokrewnione z imigrantami,
którzy otrzymali status uchod cy w Szwecji, co potwierdza przypadek obywateli
Iraku i Somalii. Okoo 2/3 wszystkich zezwole na pobyt wydanych na
podstawie prawa do czenia rodzin dotyczyo tzw. nowo zawartych relacji
rodzinnych, kiedy to obywatele szwedzcy lub cudzoziemcy majcy zezwolenie
na pobyt stay zawierali zwizek maeski z obywatelami/kami innych pastw
i na tej podstawie ci ostatni nabywali prawo pobytu w Szwecji.
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Inn wykorzystywan drog przyjazdu do Szwecji okaza si przyjazd w celu
podjcie studiów w tym kraju. W 2008 r. 7% studentów zarejestrowanych na
szwedzkich uczelniach wyszych to obcokrajowcy. Na pewno niebagatelnym
powodem zainteresowania studiowaniem w Szwecji jest fakt nieodpatnych
studiów w tym kraju, take w wypadku obcokrajowców. Ta sytuacja ma si
jednak zmieni od 2011 r.; rzd szwedzki podj decyzj, i studenci obcokrajowcy bd zobowizani do pokrycia kosztów swoich studiów.
Gównymi krajami ródowymi migracji zarobkowej spoza UE s kraje azjatyckie – Tajlandia, Chiny i Indie. Obywatele Tajlandii stanowi najliczniejsz
grup migracji sezonowych, w okresie letnim zatrudniani s przy zbiorach jagód,
malin i truskawek.
Oprócz imigrantów spoza UE, istotn liczbowo grup stanowi obywatele EOG,
w tym UE, przede wszystkim Polacy, którzy ju w 2004 r. stali si najliczniejsz
grup imigrantów wród obywateli EOG/UE przybyych do Szwecji. Warto
doda, e wadze szwedzkie i opinia publiczna obawiay si, e w rezultacie
decyzji o otwarciu rynku pracy dla obywateli nowych pastw czonkowskich,
bd oni przyjeda nie w celu podjcia pracy, ale by korzysta z rozbudowanego w wypadku Szwecji systemu ochrony socjalnej. Obawy te jednak
nie znalazy potwierdzenia, a Szwecja zdecydowaa si take na podobny krok
w wypadku obywateli Bugarii i Rumunii w trakcie rozszerzenia UE w 2007 r.

Polityka migracyjna: zaoenia, instytucje, regulacje
¾ Zasady
Szwecja jest i uznaje si za pastwo wielokulturowe. Przyjtymi zasadami, na
których opiera si polityka migracyjna i integracyjna s: równo, solidarno,
wspópraca i konsensus. Wadze Szwecji od pocztku pojawienia si masowych
napywów imigrantów zakaday ich osiedleczy charakter, a wic integracja
staa si celem aktywnych dziaa zgodnie z przyjt zasad, e imigranci
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powinni mie szans uzyska taki sam standard ycia jak spoeczestwo
przyjmujce.
Dodatkowo warto wspomnie, e priorytetowymi dziaaniami, jakie podejmuj
kolejne rzdy, a które dotycz rynku pracy i stosunków spoecznych s walka
z dyskryminacj i wykluczeniem spoecznym oraz aktywizacja spoeczna i
zawodowa. W rezultacie szwedzki rynek pracy cechuje si wysokim stopniem
aktywnoci zawodowej osób starszych (w wieku 55-65) oraz kobiet.

¾ Integracja jako priorytet
Integracja staa si od pocztku masowej imigracji jednym z priorytetów
politycznych kolejnych rzdów. Szwecja jest przedstawiana jako kraj o dugiej
tradycji aktywnej (ale take i kosztownej) polityki integracyjnej. Model szwedzki
integracji cudzoziemców zakada kluczow rol zatrudnienia (udziau w rynku
pracy), systemu socjalnego (rozbudowane instytucje pastwa socjalnego) i owiaty
(aktywnego uczestnictwa w systemie edukacji). Priorytetem jest integracja przez
prac, która ma zapobiec wykluczeniu spoeczno-ekonomicznemu; system
zacht do podjcia zatrudnienia jest skierowany nie tylko do imigrantów, ale
take do pracodawców. Ci, którzy zatrudniaj nowoprzybyych migrantów,
mog liczy na nisze stawki podatkowe oraz nisze skadki na ubezpieczenie
spoeczne. Instytucjami, które zawsze byy mocno zaangaowane w dziaania
na rzecz integracji cudzoziemców, s zwizki zawodowe, organizacje
pracodawców, szkoy, organizacje pozarzdowe. Przykadem dziaa na rzecz
integracji jest przyznanie dzieci z rodzin cudzoziemskich prawa do nauki
w szkoach szwedzkich w swoim jzyku ojczystym przez okrelon liczb
godzin w tygodniu. Ju w 1975 r. Szwecja jako pierwszy kraj nadaa czynne
i bierne prawa wyborcze rezydentom cudzoziemskim w wyborach na poziomie
gminy i prowincji. Duy nacisk kadzie si na nauk jzyka szwedzkiego;
wadze miejskie maj obowizek zorganizowa i zaprosi w cigu 3 miesicy
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nowoprzybyych imigrantów na bezpatny kurs jzyka szwedzkiego (który
powinien by dostosowany do poziomu i potrzeb migrantów).
Nic dziwnego, e Szwecja tradycyjnie jest uznawana we wszelkich rankingach
za najbardziej przyjazne imigracji oraz prointegracyjne pastwo w Europie
(zob. The Migrant Integration Policy Index, MIPEX 2009,
http://www.integrationindex.eu).
W ostatnich latach system ten uleg jednak sporym przeobraeniom w kierunku
ogranicze przywilejów socjalnych oraz wikszym naciskom na proces realnej
integracji ze spoeczestwem szwedzkim. Nawet przy rozbudowanej polityce
socjalnej s widoczne oznaki marginalizacji imigrantów oraz ich segregacji
poprzez koncentracj w ubogich dzielnicach na przedmieciach miast oraz coraz
wyszego bezrobocia wród tej grupy, szczególnie dotyczy to modszych
pokole. Kryzys ekonomiczny, odczuwalny mocno w Szwecji, spowodowa
zwrot w kierunku postulatów zaostrzenia kontroli napywu cudzoziemców,
obnienia standardów opieki spoecznej dla niepracujcych cudzoziemców,
aktywnych dziaa na rzecz ich powrotów do pastw pochodzenia. Przedmiotem
oywionej dyskusji bya te kwestia wprowadzenia warunku znajomoci jzyka
szwedzkiego, aby otrzyma szwedzkie obywatelstwo; propozycja ta zostaa
jednak ostatecznie odrzucona.
¾ Nowa regulacja dotyczca imigracji zarobkowej cudzoziemców
spoza UE
Po kilku latach przygotowa i negocjacji 15 grudnia 2008 r. weszy w ycie
nowe regulacje dotyczce imigracji zarobkowej cudzoziemców spoza UE.
ródem zmiany bya 1) sytuacja na rynku pracy – diagnoza o potrzebach rynku
pracy i niemonoci ich spenienia przez rodzim si robocz (niektóre regiony
w pónocnej i rodkowej czci Szwecji zaczy aktywnie rekrutowa
cudzoziemców w odpowiedzi na braki spowodowane migracj do miast, takich
jak np. Sztokholm, Göteborg czy Malmö, zlokalizowanych gównie na poudniu
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kraju); 2) potrzeby demograficzne – pesymistyczne prognozy o starzeniu si
spoeczestwa; 3) zapewnienie trwaoci rozwoju gospodarczego oraz wzrostu
innowacyjnoci gospodarki Szwecji.
Nowe przepisy s oparte na zasadzie regulacji imigracji w zgodzie z potrzebami
rynku pracy, gdzie gównym czynnikiem decydujcym o wielkoci i charakterze
imigracji jest popyt na prac cudzoziemców wród szwedzkich pracodawców.
Moliwoci kontrolne agencji rzdowych zostay zredukowane, a rynek pracy
otwarty na zatrudnienie imigrantów ze wszystkich krajów bez wzgldu na
kwalifikacje.
System w swym zaoeniu jest prosty i elastyczny; proces zatrudnienia
cudzoziemca skada si z kilku etapów:
¾ Jeli pracodawca szwedzki potrzebuje pracownika spoza UE, ma
obowizek zgosi wakat w szwedzkim Publicznym Biurze Zatrudnienia
(Arbetsförmedlingen), które publikuje j m.in. na portalu Europejskich
Sub Zatrudnienia EURES.
¾ Po 10 dniach od momentu ogoszenia pracodawca ma prawo rozpocz
poszukiwania pracownika poza granicami UE (prawo to nie jest uzalenione od nieznalezienia rodzimego bezrobotnego albo bezrobotnego
z krajów UE/EOG lub Szwajcarii). W tym celu powinien przygotowa na
odpowiednim druku indywidualn ofert zatrudnienia i zgosi j
do Urzdu ds. Migracji. Do oferty pracodawca powinien doczy
opini odpowiedniego zwizku zawodowego na temat zgodnoci
warunków pracy i pacy zawartych w ofercie z ukadem zbiorowym
pracy lub standardami pracy i pacy dla danego zawodu lub sektora
zatrudnienia (na wydanie opinii zwizek zawodowy ma 10 dni). W razie
gdy pracodawca nie doczy do oferty pracy opinii zwizku
zawodowego, wówczas wystpuje o ni Urzd ds. Migracji, co jednak
przedua procedur.
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¾ Po znalezieniu lub wskazaniu znalezionego ju wczeniej przez pracodawc odpowiedniego kandydata Urzd ds. Migracji wyraa zgod na
jego pobyt i zatrudnienie.
¾ Kompletny wniosek o zezwolenie na pobyt i prac – wraz z indywidualn
ofert zatrudnienia przesan przez pracodawc – cudzoziemiec powinien
zoy w konsulacie szwedzkim w swoim kraju pochodzenia lub
bezporednio w Urzdzie ds. Migracji drog elektroniczn.
¾ Cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na pobyt i prac (zezwolenie
jednolite) na okres maksymalnie dwóch lat z moliwoci przeduenia.
Zezwolenie to ograniczone jest do konkretnego pracodawcy oraz sektora
(brany)1. Z kolei przeduone zezwolenie na prac nie odnosi si ju do
jednego pracodawcy, ale do caej brany, w ramach której cudzoziemiec
moe dowolnie zmienia pracodawców.
¾ W trakcie pierwszych dwóch lat pobytu i pracy w Szwecji cudzoziemiec
moe zmieni pracodawc, ale musi uzyska nowe zezwolenie w
standardowej procedurze. Osoba, która utraci prac, ale posiada nadal
wane zezwolenie na pobyt i prac, nie traci go, lecz ma trzy miesice na
znalezienie kolejnego zatrudnienia. Jeeli w cigu tych trzech miesicy
cudzoziemiec nie znajdzie pracy, jego zezwolenie wygasa. Nie ma
jednak jasno okrelonego obowizku zgoszenia zakoczenia pracy ani
przez cudzoziemca, ani przez jego pracodawc.
¾ Po 4 latach pobytu i pracy w Szwecji (w cigu kolejnych piciu lat),
cudzoziemiec moe otrzyma zezwolenie na pobyt stay, a wraz z nim
peny dostp do szwedzkiego rynku pracy. Po kolejnym roku (gdy


1

Zezwolenie ma form naklejki w paszporcie, drukowanej w konsulacie. Dziki systemowi
komputerowemu konsul moe wyda zezwolenie bezporednio po otrzymaniu powiadomienia
o wydaniu pozytywnej decyzji przez Urzd ds. Migracji (nie jest wymagany papierowy obieg
dokumentów). Oznacza to, e w sytuacjach pilnych caa procedura wydania zezwolenia na pobyt
i prac (od zoenia wniosku w konsulacie do wydania zezwolenia) moe by bardzo krótka.
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cakowity okres pobytu w Szwecji wynosi minimum 5 lat) cudzoziemiec
moe ubiega si o szwedzkie obywatelstwo.
Co wane, w przyjtym systemie wyksztacenie, kwalifikacje ani dowiadczenie
zawodowe nie s kryterium otrzymania prawa pobytu i pracy. Opiera si on
jedynie na potrzebie i woli pracodawcy zatrudnienia cudzoziemca. Zatrudnieni
cudzoziemcy maj taki sam zakres uprawnie do korzystania z systemu
socjalnego jak obywatele szwedzcy. Od samego pocztku pobytu mog oni
sprowadzi maonka (lub partnera, a take dzieci w wieku do lat 21 lub
pozostajce na utrzymaniu), który ma prawo do pobytu i pracy przez ten sam
okres. Warunki jego pracy, w tym pacy, musz by takie same jak warunki
oferowane obywatelom szwedzkim (co powinny kontrolowa zwizki zawodowe).
Ponadto, w wypadku umów na cz etatu wysoko wynagrodzenia cudzoziemca musi wynosi minimalnie 13 000 SEK (ok. 5 tys. PLN) miesicznie
(czyli powyej poziomu uprawniajcego do wiadcze pomocy spoecznej).
Zezwolenie nie bdzie wydane, jeeli dane cudzoziemca znajduj si w Systemie
Informacyjnym Schengen (SIS). Proces aplikacji o zezwolenie jest odpatny:
podstawowa opata wynosi 2 000 SEK (ok. 800 PLN), w wypadku przeduenia
zezwolenia oraz dla czonków rodziny 1 000 SEK (ok. 400 PLN).
Przyjte regulacje dotycz take azylantów; cudzoziemiec, któremu odmówiono
statusu uchod cy i wydano decyzj o zobowizaniu do wyjazdu, moe w cigu
dwóch tygodni od tej decyzji zoy podanie o zezwolenie na pobyt i prac, ale
musi by zatrudniony od szeciu miesicy lub mie potwierdzon ofert
zatrudnienia na okres co najmniej roku. Decyzja o zobowizaniu do wyjazdu
zostaje uchylona w sytuacji, gdy cudzoziemiec uzyska zezwolenie na pobyt
w zwizku z prac.
Za cay proces aplikacji jest odpowiedzialna jedna instytucja (Urzd ds.
Migracji). Zrezygnowano z uzalenienia decyzji o wydaniu zezwolenia na prac
od wyniku testu rynku pracy, dokonywanego przez publiczne suby
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zatrudnienia, cho nadal jest wymagane zgoszenie oferty pracy w Publicznym
Biurze Zatrudnienia (Arbetsförmedlingen). Test ten oceniono jako nieskuteczny
mechanizm analityczno-kontrolny, nie tylko jako nie odpowiadajcy realnym
potrzebom rynku pracy, ale take utrudniajcy w praktyce zatrudnienie
cudzoziemca. Przeprowadzone analizy funkcjonowania instytucji testu rynku
pracy w innych krajach potwierdziy brak satysfakcjonujcych rozwiza.
Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r. wydano ponad 12 tys. zezwole na pobyt
i prac wedug nowych zasad (zoono 15 044 wniosków, decyzj zakoczyo
si 14 208 postpowa, w tym 12 071 zakoczyo si decyzj pozytywn).
Najwicej z nich wydano obywatelom takich pastw, jak Tajlandia (6 103),
Ukraina (1 935), Indie (1 090), Chiny (744), Wietnam (199), Turcja (177), Rosja
(174), Serbia (159), Stany Zjednoczone (158), RPA (109). Take ponad 500
azylantów, którzy nie dostali statusu uchod cy, skorzystao z nowej moliwoci
i zoyo aplikacj o zezwolenie na pobyt i prac. Szczególn dynamik
wzrostow udzielanych zezwole odnotowano w okresie letnim, przede
wszystkim w sektorze rolniczym2. Najpopularniejsze zawody wykonywane przez
cudzoziemców w pierwszym póroczu 2009 r. przedstawia Tabela 2.1.5.
Tabela 2.1.5. Zezwolenia na pobyt i prac wydane dla obywateli pastw trzecich
na podstawie nowej regulacji w okresie 1.01-01.06.2009 r.
Rolnictwo i lenictwo

2 667

Informatyka
Catering
Architekci, planici
Inynierowie, technicy
Ogrodnictwo
Pracownicy budowlani, rzemielnicy
Inni
Razem

882
302
232
172
126
111
974
5 466

ródo: Urzd ds. Migracji (Migrationsverket ); za: Parusel B. (2009), Country Profile. Sweden.


2

Std bardzo istotna rónica w liczbie wydanych zezwole na pobyt i prac pomidzy okresem od
1 stycznia 2009 r. do 1 czerwca 2009 r., a okresem od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
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W cigu ok. roku odkd nowe przepisy weszy w ycie (15 grudnia 2008 r.),
ponad 16,5 tys. osób zoyo aplikacje o pobyt i prac, z czego 85% rozpatrzono
pozytywnie ( ródo: dane Urzdu ds. Migracji). W porównaniu z rokiem 2008
oznacza to wzrost o 30%, co warte odnotowania, gdy by to okres gospodarczej
recesji. Biorc pod uwag charakterystyk napywu, z danych przeanalizowanych
przez

wadze

szwedzkie

wynika,

e

przecitny

imigrant

zarobkowy

przybywajcy do Szwecji w ramach nowych regulacji to specjalista-informatyk
z Indii pracujcy w Sztokholmie. Moe to oznacza, e system ten jest
wykorzystywany w celu, w jakim powsta, czyli uatwienia zatrudnienia
specjalistów w niszowych branach, podobnie jak w 2008 r., tak i po zmianie
regulacji pracownicy cudzoziemscy byli poszukiwani i zatrudniani w sektorach
takich jak informatyka, telekomunikacja, elektronika. Najwicej nowych imigrantów
przybyo z Azji, co te moe mie swoje dalsze konsekwencje w rozbudowie
sieci migracyjnych z tych krajów i dalszy wzrost imigracji w tej czci wiata.
Studenci
Równie studenci obcokrajowcy mog stara si o zezwolenie na pobyt i prac,
o ile ukoczyli przynajmniej jeden semestr studiów lub zdobyli 30 punktów
ECTS3. Podanie o zezwolenie musi zosta zoone zanim upynie wano wizy
studenckiej.
Samozatrudnieni
System wydawania pozwole na pobyt dla cudzoziemców planujcych zaoenie
wasnej dziaalnoci gospodarczej jest uproszczony. Osoby, które chc otworzy
przedsibiorstwo w Szwecji, nie musz posiada zezwolenia na prac, tylko
zezwolenie na pobyt. Wymaga to wykazania si dowiadczeniem w prowadzeniu
dziaalnoci gospodarczej oraz odpowiednim planem dziaalnoci w Szwecji,


3

Punkty ECTS (European Credit Transfer System – Europejski System Transferu Punktów
Zaliczeniowych) s to wartoci liczbowe przyporzdkowane poszczególnym przedmiotom na
podstawie nakadu pracy, jak student musi woy w ich zaliczenie.
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odpowiednimi rodkami na zapewnienie utrzymania sobie i swojej rodzinie
przez pierwszy rok pobytu. Osobom deklarujcym samozatrudnienie wydaje si
zezwolenie na rok, które moe by przeduone na kolejny rok; w sumie okres
„sprawdzania” biznesu trwa dwa lata. W tym czasie Urzd ds. Migracji
weryfikuje, czy dziaalno gospodarcza zostaa zaoona i zarejestrowana oraz
jaka jest jej kondycja (czy zapewnia wystarczajce

ródo utrzymania dla

cudzoziemca). Pozytywne sprawdzenie tych czynników umoliwia wydanie
po dwóch latach zezwolenia na pobyt stay.
Polityka na rzecz powrotów
W 2009 r. Urzd ds. Migracji, chcc zaktywizowa program powrotów istniejcy
od 2007 r., poszerzy list krajów, których obywatele mog uzyska wsparcie
w wypadku podjcia decyzji o powrocie do kraju pochodzenia; w szczególnoci
grup docelow s azylanci. Do tej pory program ten obejmowa poszukiwaczy
azylu z Afganistanu, Iraku, Somalii i Gazy, a obecnie take z Jemenu, Czeczenii,
Kosowa. Od pocztku jego istnienia skorzystao z niego ponad 3 tys. osób
(w tym ponad 2,5 tys. z Iraku). Osoby decydujce si na opuszczenie Szwecji
i powrót do ojczyzny mog liczy na zapomog w wysokoci 30 tys. SEK
dla osoby penoletniej, 15 tys. dla dziecka; rodzina moe maksymalnie otrzyma
75 tys. SEK
Urzd przewiduje, e co roku skala powrotów signie 18 tys. osób, w tym 8 tys.
skorzysta z programu wspierajcego powroty.
¾ Instytucje odpowiedzialne za polityk migracyjn
Urzd ds. Migracji (Migrationsverket) – Najwaniejsza instytucja odpowiadajca
za kwestie migracji. Niezaleny organ o charakterze wykonawczym, ciao
decyzyjne m.in. w sprawach dotyczcych pobytu, obywatelstwa, azylu. Podlega
szwedzkiemu Ministerstwu Sprawiedliwoci oraz Ministerstwu ds. Integracji
i Równoci Pci. Misja Urzdu jest zawarta w jednym zdaniu: „Szwecja krajem
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otwartym na moliwoci globalnej migracji” (Sweden — a nation open for the
possibilities of global migration). W caym kraju dziaa 20 oddziaów Urzdu
ds. Migracji, które zatrudniaj cznie okoo 3 300 pracowników.
Ministerstwo Sprawiedliwoci – odgrywa podstawow rol w zakresie
ksztatowania

polityki

migracyjnej;

w

Ministerstwie

Sprawiedliwoci

zlokalizowany jest Minister ds. Migracji i Polityki Azylowej.
Ministerstwo ds. Integracji i Równoci Pci – resort ten jest odpowiedzialny za
polityk integracyjn.
Ministerstwo ds. Zatrudnienia oraz publiczne suby zatrudnienia – peni rol
poredni: prognozowanie trendów na rynku pracy, zadaniem publicznych sub
zatrudnienia jest przyjmowanie i rozpowszechnianie ofert pracodawców
zamierzajcych zatrudni pracownika cudzoziemskiego.
Zwizki zawodowe – warto wspomnie o unikatowej w skali europejskiej roli
zwizków zawodowych w szwedzkim modelu rynku pracy, opartym na ukadach
zbiorowych. Ich rol mona okreli jako konsultacyjn i kontroln, m.in. bior
udzia w procedurze zatrudnienia cudzoziemców poprzez wyraenie opinii, czy
oferowane warunki pracy i poziom wynagrodzenia oferowane cudzoziemcowi
odpowiadaj standardom wynikajcym z obowizujcych ukadów zbiorowych4
lub standardów pracy dla okrelonego zawodu lub brany – w wypadku, gdy
nie dotyczy ich aden ukad zbiorowy. Opinia zwizków zawodowych nie
jest wica, cho w wikszoci wypadków jest uwzgldniana przez Urzd
ds. Migracji przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na pobyt i prac dla
cudzoziemca.

4

W toku postpowania administracyjnego w sprawie zatrudnienia cudzoziemca pracodawca
wypenia formularz „Oferta pracy”. Druk ten zawiera podstawowe dane na temat oferowanej
pracy, w tym zakres obowizków, warunki pracy, wysoko oferowanego wynagrodzenia i inne.
Formularz ten jest przesyany do waciwego zwizku zawodowego przez pracodawc lub Urzd
ds. Migracji. Zwizek wyraa opini wyczenie na temat zgodnoci oferowanych warunków pracy
i wynagrodzenia z ukadami zbiorowymi lub obowizujcymi standardami dla danego zawodu lub
brany; na wyraenie opinii zwizek ma 10 dni.
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Instytucje kontrolne – W Szwecji nie ma formacji stray granicznej, kontrola
w zakresie legalnoci pobytu sprawowana jest przez policj. Instytucjami
kontrolnymi s take urzdy podatkowe i skarbowe (w zakresie odprowadzania
podatków i skadek na ubezpieczenie spoeczne, w razie nieprawidowoci
informuj one Urzd ds. Migracji) oraz zwizki zawodowe we wspomnianym
ju zakresie (przestrzegania warunków pracy i wysokoci wynagrodze).
Dziaania kontrolne w terenie organizowane s wspólnie przez policj, urzdy
skarbowe oraz wadze lokalne (np. w zakresie kontroli budynków, licencji lub
zezwole). Kara za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca (bez odpowiednich
zezwole) dotyczy obu stron – zarówno pracodawcy, jak i pracownika; mog
by oni ukarani grzywn (w wypadku pracodawcy – do okoo 2 000 EUR,
przypadki ukarania pracownika s rzadkie).

Podsumowanie
x

Nowy system dotyczcy zatrudniania cudzoziemców wprowadzony
w Szwecji ponad rok temu by wynikiem wnikliwej analizy istniejcych
rozwiza istniejcych w innych krajach, które zostay ocenione jako
nieskuteczne. Rzd Szwecji zdecydowa si na innowacyjne rozwizanie, które polegao na rezygnacji z kontroli imigracji za pomoc listy
zawodów czy bran gdzie odczuwalne byy braki na rzecz systemu
regulowanego przez sam rynek pracy i potrzeby pracodawców, bez
ingerencji instytucji kontrolnych.

x

Nowa regulacja ma swoje zalety w postaci prostoty i elastycznoci.
Trudno jednak z powodu krótkiego okresu jej obowizania na wice
wnioski i oceny. Wydaje si jednak, e w obliczu rosncej cyrkularnoci
i mobilnoci w procesach migracyjnych, gdzie krótkookresowa migracja
staje si coraz powszechniejsz strategi migracyjn, systemy oparte na
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szybkiej reakcji na potrzeby rynku pracy oraz relatywnie otwartych
zasadach wejcia i wyjcia z rynku pracy mog okaza si najbardziej
uyteczne i skuteczne. Jest to na pewno przedsiwzicie „konkurencyjne” w stosunku do dotychczas stosowanych regulacji opartych
na próbach administracyjnego uregulowania procesów rynkowych
poprzez kontyngenty, programy typu „zielona karta”, czy specjalne
cieki projektowane dla ronych kategorii imigrantów (wysoko lub
nisko wykwalifikowanych). Co wicej, zrezygnowano z dugotrwaego
i kosztownego mechanizmu testu rynku pracy.
Wadze szwedzkie oceniaj, z perspektywy ponad roku jego dziaania,
wdroenie systemu jako sukces. Uzasadniaj to faktem, e liberalizacja
nie spowodowaa gwatownego czy niekontrolowanego napywu
imigrantów (wprost przeciwnie, jego wzrost wpisuje si w przygotowane
wczeniej prognozy) oraz promuje legalne zatrudnienie obywateli pastw
trzecich. Nie zanotowano take istotnych przypadków naduy systemu.
Co wicej, wadze szwedzkie podkrelaj, e tak zorganizowany system
daje im przewag w toczcej si w UE rywalizacji o wysoko
wykwalifikowanych imigrantów.
x

Zaoenia systemu stworzonego w Szwecji s take elastyczne w dugim
okresie czasu. Biorc pod uwag, e potrzeby demograficzne i ekonomiczne maj charakter dugofalowy, wprowadzono instrumenty, które
(przynajmniej w zaoeniu), wspierajc migracje krótkookresowe
(pozwolenie na pobyt i prac na dwa lata), nie zamykaj drogi do
osiedlenia si poprzez stopniowo zwikszajcy si zakres uprawnie
pracownika migrujcego i umoliwiajcy w miar szybkie nabycie
statusu osiedleczego, a take obywatelstwa. Podstawowym kryterium
pozytywnej weryfikacji imigranta jest jego aktywno zawodowa i
spoeczna, sdzi – pracodawca, miejscem otwartej rywalizacji – rynek
pracy. Podobne zaoenie tkwi u podstaw wprowadzenia „okresu
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próbnego” w odniesieniu do cudzoziemców pragncych prowadzi
dziaalno gospodarcz.
x

Pomimo niewtpliwych zalet tego systemu, jego skuteczno jest
uzaleniona od spenienia okrelonych technicznych warunków. Przede
wszystkim od efektywnego systemu instytucyjnego i infrastruktury oraz
powiza midzy instytucjami rynku pracy a instytucjami obsugi
cudzoziemców, co warunkuje sprawn obsug poda o zezwolenie
na pobyt i prac, a zaley m.in. od szybkiego obiegu dokumentów
(elektroniczny system obsugi danych) oraz wspópracy pomidzy
odpowiedzialnymi za ten system urzdami (konsulaty, Urzdy ds.
Migracji i inne). Wydaje si wic, e tak skonstruowany system jest
bardziej odpowiedni dla pastw z dug tradycj imigracji, rozbudowanym i sprawnym systemem instytucjonalnym oraz istniejc
i sprawdzon infrastruktur obsugi cudzoziemców.
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2.2. Hiszpania
Charakterystyka Hiszpanii jako kraju imigracji
Hiszpania to kraj, który w cigu ostatnich dwóch dekad przeszed transformacj
z kraju emigracji do kraju imigracji. Naley podkreli, e dynamika procesów
migracyjnych oraz podobna transformacja bya charakterystyczna take dla
pozostaych krajów regionu Europy Poudniowej. Co wyrónia Hiszpani, to
skala przemieszcze ludnoci oraz wysoki i szybki poziom napywu imigrantów,
który by efektem dynamicznego rozwoju gospodarczego i popytu na prac
cudzoziemców.
Rozwój gospodarki w peni wolnorynkowej, jaki nastpi po czasach dyktatury
Franco, czonkostwo we Wspólnotach Europejskich (od 1986 r.) oraz ogólny
wzrost poziomu ycia spowodoway znaczne obnienie stopy wyjazdów,
a jednoczenie dynamicznie nastpi wzrost liczby imigrantów przybywajcych
do Hiszpanii. Kraj ten sta si jednym z najbardziej popularnych celów
imigrantów z pastw Ameryki Poudniowej (z powodu bliskoci jzykowo-kulturowej) i Afryki Pónocnej (z powodu bliskoci geograficznej). Na pocztku
lat 1990. liczba imigrantów rezydujcych w Hiszpanii bya porównywalna
z liczb obywateli hiszpaskich przebywajcych stale za granic i cigle
dynamicznie wzrastaa. Na przeomie wieków kraj ten zacz przodowa
w statystykach pastw UE przyjmujcych imigrantów.
Hiszpania skorzystaa z moliwoci ochrony swego rynku pracy i wprowadzia
ograniczenia w dostpie do rynku pracy w tzw. okresie przejciowym dla
obywateli nowych pastw czonkowskich podczas rozszerzenia UE w 2004 r.,
zakoczy si on w 2006 r. Podobne ograniczenia zastosowano w stosunku
do obywateli Bugarii i Rumunii, które to kraje przystpiy do UE 1 stycznia
2007 r., ale zniesione zostay 2 lata pó niej.
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Hiszpania jest krajem podzielonym na 17 autonomicznych regionów, które
posiadaj daleko posunit niezaleno decyzyjn. W Katalonii, Kraju Basków
oraz regionie Galicja, regionalne jzyki maj status oficjalnych na równi z
jzykiem hiszpaskim. Silny regionalizm i decentralizacja ma swój wielki
wpyw na system decyzyjny i instytucjonalny w Hiszpanii. Polityka migracyjna,
a w szczególnoci integracyjna, jest w sporej czci zarzdzana na poziomie
wadz regionalnych.

Tabela 2.2.1. Hiszpania – dane podstawowe
Populacja ogóem
(2010 r., Eurostat)

46 087 170
1,9% (2007/08), 1,1% (2006/07),
1,4% (2005/06), 2,1% (2004/2005)

Wzrost populacji

5 598 691 (12%)
(2009 r.)

Populacja cudzoziemców (jako procent
populacji ogóem)
Populacja osób aktywnych na rynku pracy
(w wieku 15-74, w proc.)
Populacja cudzoziemców aktywnych na
rynku pracy (w wieku 15-74, w proc.)

73,1% (01.2010 r.)
76,12% (2009 r.)
19% (12.2009 r.), 11,3% (2008 r.),
8,3% (2007 r.), 8,5% (2006 r.)

Stopa bezrobocia

14,6% (2008 r.), 12,4% (2007 r.),
12% (2006 r.)

Stopa bezrobocia wród cudzoziemców

róda: Institucio Nacional de Estadistica (Narodowe Biuro Statystyczne Hiszpanii), www.ine.es;
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Najwaniejsze dane statystyczne za rok 2009 dotyczce imigracji do Hiszpanii
(dane za Institucio Nacional de Estadistica):
¾ Cudzoziemcy z UE/EOG stanowili 42% caej populacji imigrantów
zamieszkaych w Hiszpanii. Obywatele pastw trzecich stanowili 58%
populacji imigrantów (3,2 mln). Szczegóowy rozkad wedug krajów
pochodzenia przedstawia Tabela 2.2.2.
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Tabela 2.2.2. Populacja imigrantów do Hiszpanii zarejestrowanych wedug
najwaniejszych krajów pochodzenia (czerwiec 2009 r.)
Kraj pochodzenia

Liczba imigrantów (w tys.)
757
622
402
355
292
220
174
157

Rumunia
Maroko
Ekwador
Wielka Brytania
Kolumbia
Boliwia
Niemcy
Bugaria
ródo: Institucio Nacional de Estadistica.

Wedug danych Staego Obserwatorium Imigracji (OPI), na dzie 30 wrzenia
2009 r. zezwolenie na pobyt w Hiszpanii posiadao 4 715 757 cudzoziemców,
w tym: ok. 2,1 mln cudzoziemców pochodzcych z obszaru UE/EOG oraz
ok. 2,5 mln cudzoziemców spoza UE (ok. 42% stanowi pozwolenia na pobyt
dugoterminowy), w tym: 900 tys. zezwole na pobyt wydanych w zwizku
z wydaniem zezwolenia na prac; 260 tys. pozwole na pobyt; 225 tys.
pozwole w ramach czenia rodzin; 82 tys. pozwole w ramach tzw.
nadzwyczajnych okolicznoci (exceptional circumstances); 1 mln pozwole

na pobyt dugoterminowy. Najwicej zezwole na pobyt uzyskali, w kolejnoci,
przybysze z Afryki, Unii Europejskiej, Ameryki aciskiej i Poudniowej.
¾ Imigracja do Hiszpanii charakteryzuje si spor koncentracja terytorialn. Imigranci s obecni gównie w czterech regionach: Katalonia
(21%), Madryt (20%), Andaluzja (13%), Walencja (13%).
¾ Populacja imigrantów (szczególnie pochodzcych spoza UE) jest
modsza

w

stosunku

do

reszty

spoeczestwa

hiszpaskiego.

Przykadowo, populacja osób powyej 54 roku ycia stanowi 29%
spoeczestwa hiszpaskiego, w porównaniu z 5% populacji cudzoziemców spoza EU mieszkajcymi w Hiszpanii; 63% Hiszpanów i 77%
cudzoziemców spoza UE jest w wieku produkcyjnym.
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Wykres 2.2.1. Dynamika napywu cudzoziemców do Hiszpanii posiadajcych
pozwolenie na pobyt w latach 1975-2007 oraz wedug systemu Padrona 1996-2008

a

System ten uwzgldnia równie cudzoziemców o nieuregulowanym statusie, zarejestrowanych
w jednostkach samorzdu terytorialnego (padron).
ródo: Kreienbrink A. (2008), Country Profile. Spain.

Imigranci na rynku pracy

Cudzoziemcy s obecni gównie w czterech sektorach hiszpaskiego rynku
pracy: budownictwo (23,6% zatrudnienia), rolnictwo (21,2%), usugi (13,6%),
przemys (10,7%) (dane Narodowego Biura Statystycznego, Encuesta de
Población Activa – Badanie Aktywnej Populacji, 2008).
Jedn z cech charakterystycznych Hiszpanii jest duy udzia sektora
budowlanego, uzalenionego od cykli koniunkturalnych. Kryzys ekonomiczny
dotkn w pierwszej kolejnoci i najboleniej ten sektor, a tym samym du
populacj pracujcych w nim cudzoziemców (zob. Wykres 2.2.2). O ile
w okresie przed kryzysem gospodarczym stopa bezrobocia cudzoziemców
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utrzymywaa si w granicach nieco powyej 10%, o tyle od pierwszego kwartau
2008 r. zacza systematycznie rosn, by w roku 2009 sign a niemal 30%
(zob. Wykres 2.2.3).

Wykres 2.2.2. Bezrobocie cudzoziemców w Hiszpanii wedug sektorów,
w tys., w latach 2007-2008

ródo: Fix et al. (2009), Migration and the Global Recession, Migration Policy Institute, s. 37.
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Wykres 2.2.3. Kwartalne stopy bezrobocia pracowników rodzimych i cudzoziemców
w latach 2006-2009

ródo: Fix et al. (2009), Migration and the Global Recession, Migration Policy Institute, s. 61.

Polityka migracyjna: zaoenia, programy, instytucje
Polityka migracyjna w Hiszpanii rozwijaa si dynamicznie od wczesnych lat
1990., kiedy to wadze w tym kraju uznay imigracj jako zjawisko masowe
o dugofalowych konsekwencjach dla gospodarki i spoeczestwa. Rozwinite
zostay wtedy kolejne wieloletnie programy rzdowe, którym towarzyszy take
rozwój uregulowa prawno-politycznych oraz systemu instytucjonalnego.
¾ Programy rzdowe
Plan Spoecznej Integracji Imigrantów (Plan para la Integración Social de los
Inmigrantes, PISI) zatwierdzony w 1994 r. w postaci systemu podziau
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kompetencji i zada pomidzy rzdem narodowym, wadzami regionów, miast
i wspólnot lokalnych w zakresie integracji imigrantów. By to pierwszy tego
typu i na tak skal plan dziaa w zakresie integracji imigrantów.
Program Regulacji i Wspópracy w zakresie Cudzoziemców i Imigracji
(Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la
Inmigración), znany powszechnie jako Plan Greco; realizowany w latach
2001-2004 jako pierwszy narodowy plan powicony w caoci kwestii obecnej
w Hiszpanii populacji cudzoziemców.
Strategiczny Plan na rzecz Obywatelstwa i Integracji (Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración), zaplanowany na lata 2007-2010 przez lewicowy rzd
Jose Luisa Rodrígueza Zapatero, powicony kwestiom szeroko pojtej
integracji (w sferach prawnej, spoecznej i kulturowej).

¾ Obowizujce regulacje prawne dotyczce imigracji zarobkowej
cudzoziemców spoza UE
Polityka migracyjna Hiszpanii w zakresie dostpu cudzoziemców do rynku pracy
jest elastyczna, stale modyfikowana w zalenoci od biecych potrzeb
hiszpaskiego rynku pracy.
Procedura ogólna
Zatrudnienie cudzoziemców z tzw. krajów trzecich w Hiszpanii odbywa si na
podstawie zezwole na prac, które s wydawane po przeprowadzeniu testu
lokalnego rynku pracy. Przed powierzeniem pracy obywatelowi innego pastwa
pracodawca ma obowizek przekaza ofert pracy do lokalnego Biura ds.
Zatrudnienia, gdzie w cigu 15 dni na to miejsce pracy jest poszukiwany
bezrobotny obywatel Hiszpanii lub obywatel pastwa czonkowskiego EOG
(w tym UE). Jeeli nikt nie odpowie na ofert pracy, urzd wydaje pracodawcy
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autoryzacj, czyli certyfikat, na podstawie którego pracodawcy moe by
wydane zezwolenie na prac cudzoziemca, pod warunkiem, e:


cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium Hiszpanii i posiada
zawiadczenie o niekaralnoci zarówno w Hiszpanii, jak i w kraju
pochodzenia,



pracodawca nie zalega z paceniem skadek na ubezpieczenie spoeczne
oraz podatków.

Procedura wydawania zezwolenia na prac jest duga, trwa zazwyczaj co
najmniej 3 miesice. Zezwolenie jest wydawane na okres jednego roku dla
konkretnego cudzoziemca na prac na okrelonym stanowisku i u okrelonego
pracodawcy. Zezwolenie na prac cudzoziemca moe by przeduone, pod
warunkiem, e wniosek o jego odnowienie jest zoony na 2 miesice przed
upywem wanoci zezwolenia. Przeduone zezwolenie nie dotyczy ju pracy
na konkretnym stanowisku i u konkretnego pracodawcy.
W Hiszpanii co 3 miesice w wyniku konsultacji spoecznych m.in. z udziaem
partnerów spoecznych jest tworzona krajowa lista zawodów deficytowych.
Jeeli oferta pracy dla cudzoziemca dotyczy zawodu znajdujcego si na tej
licie, wówczas nie jest konieczne sprawdzanie sytuacji na lokalnym rynku
pracy, co uatwia i skraca procedur wydawania zezwolenia na prac.
Kontyngenty
W Hiszpanii jest moliwe równie zatrudnienie w ramach tzw. kontyngentów,
których wielko corocznie jest ustalana przez rzd, m.in. na podstawie prognoz
dotyczcych sytuacji na rynku pracy i informacji od wadz poszczególnych
wspólnot autonomicznych i prowincji Hiszpanii oraz partnerów spoecznych.
Preferowani s obywatele pastw, z którymi Hiszpania ma podpisane umowy
dwustronne. Rekrutacja pracowników odbywa si – z pominiciem tzw. testu
rynku pracy – w krajach pochodzenia, a dane zrekrutowanych tam pracowników
s nastpnie sprawdzane przez Policj hiszpask. Aby pracodawca móg
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pozyskiwa pracowników w ramach systemu kwotowego, musi zadeklarowa
zatrudnienie co najmniej 10 pracowników (wyjtkowo piciu) oraz zobowiza
si do pokrycia kosztów podróy cudzoziemca do Hiszpanii, z kolei
cudzoziemiec zostaje zobligowany do opuszczenia Hiszpanii po zakoczeniu
pracy. Kontrakty mog by zawierane na okres do jednego roku i wówczas
procedura rekrutacji pracowników trwa ok. 3 miesicy lub ponad jednego roku
i wtedy dugo procedury wynosi ok. jednego miesica. W 2007 r. w ramach
kontyngentów zostao zatrudnionych 47 tys. cudzoziemców, a w roku nastpnym
– 67 tys., najwicej w sektorze rolnictwa.
Pracownicy krótkookresowi
Procedura zatrudnienia pracowników krótkookresowych jest podobna do procedury
ogólnej, jednak nie jest wymagany tzw. test rynku pracy5. Zezwolenie na pobyt
i prac jest wydawane na czas okrelony, nie duszy ni jeden rok. Dotyczy
to przede wszystkim prac sezonowych wykonywanych do 9 miesicy w
cigu kolejnych 12 miesicy oraz zatrudnienia przy pracach montaowych,
sportowców zawodowych, artystów oraz personelu zarzdzajcego.
Procedury specjalne
Procedura specjalna – czyli przyspieszona procedura wydawania zezwolenia na
prac z ominiciem tzw. testu rynku pracy. Trwa ok. jednego miesica. Dotyczy
pracowników wysoko wykwalifikowanych (procedura opisana poniej),
pracowników naukowych z tytuem doktora zatrudnianych przez uczelnie
publiczne, uznanych artystów wystpujcych w Hiszpanii przez okres duszy
ni 20 dni, pracowników delegowanych oraz innych cudzoziemców ze wzgldu
na wane cele spoeczne lub zwizane z rynkiem pracy po uzyskaniu zgody
Sekretariatu ds. Imigracji i Emigracji. Zezwolenie na prac jest wydawane na
okres jednego roku z moliwoci przeduenia.


5

Por. Adam Ch., Devillard A. (2009), s. 494.
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Wysoko wykwalifikowani
Pracownicy wysoko wykwalifikowani maj prawo do zatrudnienia w Hiszpanii
w ramach tzw. procedury specjalnej. Odnosi si ona tylko do cudzoziemców
zatrudnianych w przedsibiorstwach zatrudniajcych w Hiszpanii ponad 1 000
pracowników lub których warto inwestycji na terytorium Hiszpanii
przewysza 20 mln EUR. Ocena, czy cudzoziemiec moe zosta zaliczony do
pracowników wysoko wykwalifikowanych opiera si na jego wyksztaceniu,
dowiadczeniu zawodowym oraz wysokoci oferowanego mu wynagrodzenia –
nie moe by ono nisze ni 1 872 EUR miesicznie.
Pracownicy wysoko wykwalifikowani s zobowizani uzyska zezwolenie na
pobyt, jednak jest ono wydawane niezalenie od sytuacji na rynku pracy.
Zezwolenie jest udzielane na okres jednego roku, z moliwoci przeduenia.
Samozatrudnieni
Prowadzenie samodzielnej dziaalnoci gospodarczej w Hiszpanii przez cudzoziemca jest moliwe, jeeli warto kapitau inwestycyjnego nie jest nisza ni
ok. 100 tys. EUR. Wniosek o pozwolenie na pobyt i na prac cudzoziemiec skada
za porednictwem konsulatu hiszpaskiego, a decyzja jest wydawana przez tzw.
Biura ds. Cudzoziemców dziaajce na terytorium Hiszpanii. Pierwsze zezwolenie
jest udzielane na okres jednego roku, w wyjtkowych sytuacjach – na dwa lata.
¾ Program dobrowolnych powrotów6
Hiszpania w listopadzie 2008 r. – w odpowiedzi na kryzys gospodarczy – jako
pierwsza w Europie zaproponowaa bezrobotnym imigrantom zachty finansowe
do powrotów do krajów pochodzenia7. Imigranci, wród których poziom


6

Oprócz rzdowego programu dobrowolnych powrotów dla bezrobotnych migrantów w Hiszpanii
od ponad 6 lat jest realizowany – przy wsparciu finansowym rzdu hiszpaskiego – program
dobrowolnych powrotów, którym zarzdza IOM. Jest on skierowany do migrantów, którzy
nie mog si utrzyma w Hiszpanii, a jednoczenie nie maj pienidzy na powrót. Przysuguje im
450 euro na pokrycie kosztów podróy (Fix et al. 2009).
7
Pomys ten zosta nastpnie wprowadzony w ycie w Republice Czeskiej oraz w Japonii.
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bezrobocia wzrasta szczególnie dynamicznie, nie decydowali si na migracj
powrotn z uwagi na to, e w Hiszpanii przysugiway im wiadczenia z tytuu
bezrobocia. Program dobrowolnych powrotów mia wic im pomóc w przyspieszeniu decyzji o dobrowolnych powrotach. Gówne cechy tego programu
przedstawiono w tabeli poniej.
Tabela 2.2.3. Charakterystyka programu dobrowolnych powrotów w Hiszpanii
Migranci uprawnieni
Czonkowie rodzin

Kraje pochodzenia

Premia wyjazdowa

Inne zachty

Warunki

Pracujcy legalnie w Hiszpanii, uprawnieni do wiadcze
z tytuu bezrobocia
Nie uprawnieni
Tylko kraje, które maj podpisane z Hiszpani podpisane
umowy o zabezpieczeniu spoecznym, aby migranci mogli
odebra drug rat premii wyjazdowej w kraju
pochodzenia. Dotyczy 20 krajów, gównie Ameryki
aciskiej (poza Boliwi), Maroka (jedyny kraj
afrykaski), Filipin, Rosji, Ukrainy, Kanady i Stanów
Zjednoczonych. Obywatele pastw czonkowskich
EOG/UE nie s uprawnieni, gdy nie mona im zakaza
powrotu do Hiszpanii – mogliby z powrotem przyjecha
w ramach swobodnego przepywu osób.
Wysoko premii wyjazdowej uzaleniona jest od sumy
nieodebranych zasików z tytuu bezrobocia (przecitna
wynosia ok. 9 tys. EUR). 40% sumy imigrant odbiera
przed wyjazdem, pozosta cz – po powrocie.
Bezrobotny cudzoziemiec nie jest uprawniony do premii
wyjazdowej, jeeli odebra wszystkie zasiki dla
bezrobotnych, do których by uprawniony.
Bilet w jedn stron + 50 EUR na pokrycie innych kosztów
podróy.
Wyjazd w cigu 30 dni od otrzymania pierwszej raty premii
wyjazdowej.
Rezygnacja z prawa do pracy i prawa pobytu.
Zobowizanie do pozostania poza granicami Hiszpanii
przez okres co najmniej trzech lat.
Wymóg posiadania oferty pracy lub innego powodu
uprawniajcego do powrotu.

ródo: Fix et al. (2009), Migration and the Global Recession, Migration Policy Institute, s. 62.

Wedug szacunków rzdu hiszpaskiego bezrobotnych cudzoziemców uprawnionych do wzicia udziau w programie byo ok. 140 tys. Do 5 sierpnia 2009 r.
6 648 imigrantów zoyo wniosek o premi wyjazdow i zwrot kosztów
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podróy, z czego do tego czasu wyjechao ponad 4,5 tys. osób, pochodzcych
gównie z krajów Ameryki aciskiej (Fix et al. 2009).
¾ Programy regularyzacyjne i polityka wobec migrantów nielegalnych
Hiszpania naley do krajów najczciej stosujcych masowe akcje regularyzacyjne dla nielegalnych imigrantów – od 1985 r. przeprowadzia ich sze, w ramach
których pobyt udao si zalegalizowa ponad milionowi imigrantów. Programy
regularyzacyjne w Hiszpanii czsto s krytykowane za stymulowanie napywu
nielegalnych imigrantów oczekujcych na kolejn abolicj. W poniszej tabeli
przedstawiono warunki, jakie musieli speni nielegalni imigranci w ramach
poszczególnych akcji regularyzacyjnych oraz rezultaty tych akcji:
Tabela 2.2.4. Charakterystyka programów regularyzacyjnych w Hiszpanii
Rok
regularyzacji

1985

1991

1996

Warunki

Wnioski

Decyzje
pozytywne
(% ogóu)

44 000

23 000
(52%)

135 393

109 135
(81%)

Zezwolenie na
pobyt wane
trzy lata

21 300

25 000
(85%)

Zezwolenie na
pobyt wane
pi lat

- Posiadanie oferty
pracy;
- Przebywanie na
terytorium Hiszpanii
przed 24 lipca 1985 r.
- Przebywanie i zatrudnienie w Hiszpanii od
15 maja 1991 r.;
- Poszukiwacze azylu
bdcy w trakcie
procedury uchod czej
lub których wniosek
zosta odrzucony.
- Pobyt i praca od
1 stycznia 1996 r.; lub
- Posiadanie zezwolenia
na pobyt lub prac
wydanego po maju
1996 r.; lub
- Bycie czonkiem
rodziny migranta
mieszkajcego w
Hiszpanii przed
styczniem 1996 r.
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Rodzaj
zezwolenia na
pobyt
Zezwolenie na
pobyt i prac
wane rok,
z moliwoci
przeduenia

2000

2001

2005

- Przebywanie w
Hiszpanii przed
1 czerwca 1999 r.
- Posiadanie zezwolenia
na prac lub zezwolenia
na pobyt w cigu
ostatnich trzech lat lub
zoenie wniosku o
zezwolenie na prac lub
zezwolenie na pobyt.
- Przebywanie w
Hiszpanii przed
23 stycznia 2001 r.;
- Udowodnienie „zakorzenienia” w Hiszpanii
poprzez udzia w rynku
pracy albo zwizki rodzinne z obywatelem hiszpaskim lub legalnym rezydentem cudzoziemskim;
- Nie bycie uczestnikiem
postpowania dotyczcego wydalenia ani nie
posiadanie zakazu
przebywania na
terytorium Hiszpanii.
Dla pracodawców:
- Bycie zarejestrowanym
w systemie ubezpiecze
spoecznych i opacanie
skadek.
- Przestrzeganie prawa
imigracyjnego w cigu
ostatnich 12 miesicy.
- Nie bycie karanym za
amanie praw pracowniczych lub imigrantów.
Dla cudzoziemców:
- Dowód rejestracji w
lokalnym urzdzie
(padron) w Hiszpanii
przed 7 sierpnia 2004 r. i
obecno w Hiszpanii w
trakcie skadania wniosku.
- Posiadanie umowy o
prac.
- Nie bycie karanym.

247 598

153 463
(62%)

Zezwolenie na
pobyt i prac
wane rok

350 000

221 083
(63%)

Zezwolenie na
pobyt wane
rok

577 923

Zezwolenie na
pobyt wane
rok, z
moliwoci
przeduenia

700 000

ródo: Levinson A. (2005a), Regularisation programmes in Spain, Centre on Migration, Policy
and Society COMPAS, University of Oxford; Levinson A. (2005b), Why Countries Continue to
Consider Regularization, Migration Policy Institute.
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Oprócz masowych abolicji równie inne instrumenty polityki wobec imigrantów
nielegalnych wyróniaj Hiszpani – cudzoziemcy bez prawa legalnego pobytu
maj najszerszy zakres uprawnie w porównaniu do imigrantów w innych
krajach europejskich. Jeeli zarejestruj si w lokalnych samorzdach (padron),
maj prawo do penego zakresu usug medycznych w publicznych placówkach
ochrony zdrowia, a take do wiadcze z pomocy spoecznej.
¾ Instytucje
Ministerstwo Pracy i Imigracji – MTIN (Ministerio de Trabajo e Immigracion)
http://extranjeros.mtas.es/es – ministerstwo odpowiedzialne za realizacj polityki
migracyjnej Hiszpanii. W jego ramach istnieje Sekretariat Stanu ds. Imigracji
i Emigracji oraz Generalna Dyrekcja ds. Imigracji, Generalna Dyrekcja ds.
Integracji Imigrantów oraz Generalna Dyrekcja ds. Obywateli Hiszpaskich za
Granic. Przy MTIN dziaaj ciaa kolegialne: Wysoka Rada ds. Polityki Imigracyjnej, Stae Obserwatorium Imigracji oraz Trójstronna Komisja Pracy. MTIN
w zakresie zarzdzania migracjami wspópracuje take z innymi instytucjami
centralnymi, przede wszystkim Ministerstwem Spraw Wewntrznych (MIR) –
kompetentnym w obszarze ochrony granic, imigracji nielegalnej, migracji
uchod czej; Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Wspópracy (MAEC) –
odpowiedzialnym m.in. za polityk wizow, relacje z krajami pochodzenia
imigrantów i Ministerstwem Sprawiedliwoci (MJU) – zajmujcym si
kwestiami obywatelstwa.
Stae Obserwatorium Imigracji (OPI) – instytucja dziaajca w ramach MTIN,
zajmuje si zbieraniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych na
temat imigracji do Hiszpanii; wspópracuje w tym celu z Narodowym Instytutem
Statystycznym i Ministerstwem Spraw Wewntrznych.
Narodowy Instytut ds. Zatrudnienia (INEM) – publiczne suby zatrudnienia
Hiszpanii, zajmujce si m.in. kwestiami migrantów zarobkowych.
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Urzd ds. Azylu i Uchod ców (OAR) – wyspecjalizowana instytucja zajmujca
si kwestiami azylantów – przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków, a take
zarzdzaniem funduszami unijnymi przeznaczonymi na dziaania wobec
uchod ców.
Biura ds. Cudzoziemców (Oficinas de Extranjeros) – urzdy reprezentujce
wadze centralne w terenie – wydaj lub przeduaj zezwolenia na pobyt oraz
zezwolenia na prac, przyjmuj odwoania od decyzji.

Podsumowanie
x

Czynnikiem determinujcym charakter procesów napywowych do
Hiszpanii jest jej pooenie geopolityczne. Kraj ten musia zmierzy si
z wyzwaniem w postaci masowej imigracji z krajów Afryki Pónocnej
i Ameryki Poudniowej (tradycja kolonialna i blisko geograficzna),
która ulega intensyfikacji wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym tego kraju. W relatywnie krótkim okresie kraj ten zosta zmuszony
do poszukiwania i zastosowania aktywnych rozwiza na rzecz kontroli
imigracji i zarzdzania ni, w szczególnoci napywami o charakterze
nielegalnym, które – wraz z kolejnymi regularyzacjami – de facto stay
si wizytówk polityki migracyjnej Hiszpanii.

x

Jednoczenie jednak Hiszpania, uznajc swój nowy status kraju
imigracji, wdroya i rozwina system prawno-instytucjonalny sucy
zarzdzaniu migracjami dla dobra gospodarki narodowej, którym
zarzdza Ministerstwo Pracy i Imigracji. Naley take wspomnie o
daleko posunitej decentralizacji polityki migracyjnej; regiony maj
du autonomi w jej kreowaniu i tworzeniu w swoich granicach.
Gównymi zasadami stay si, oprócz efektywniejszej kontroli granic,
uregulowanie statusu pobytowego, integracja poprzez rynek pracy,
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a take zapewnienie moliwoci powrotu do kraju pochodzenia przy
wsparciu okrelonych programów.
x

Hiszpania od wielu lat testuje róne rozwizania dotyczce zarzdzania
migracjami

zarobkowymi

typu

krótkookresowego

(sezonowego).

Wprowadzony system kontyngentów (systemu kwot cudzoziemskich
pracowników na okrelony rok) jest tego przykadem. Widoczn
saboci tego systemu jest niewtpliwie ograniczona elastyczno na
realne (a nie prognozowane) potrzeby rynku szczególnie w sektorach
o duej mobilnoci i zmiennej wysokoci zapotrzebowania na
pracowników, takich jak rolnictwo.
x

Pomimo okrelonych – i czsto podkrelanych – podobiestw Hiszpanii
i Polski (ludno, pooenie na granicy UE, duga tradycja kraju
emigracji), trudno o podobiestwa w wypadku obecnej sytuacji
migracyjnej oraz polityki migracyjnej obu krajów. Naley jednak
podkreli, jakie s priorytety polityki migracyjnej Hiszpanii, od
niedawna pastwa imigracyjnego: ochrona granic, legalizacja pobytu
i pracy imigrantów nieuregulowanych, aktywne próby testowania
rónych rozwiza zarzdzania migracjami zarobkowymi, integracja
imigrantów przez rynek pracy. Okrelon wartoci jest take rozwinity
system

instytucjonalny,

wysoce

zdecentralizowany,

ale

take

dostosowany do systemu administracyjnego opartego na silnych
autonomicznych regionach.
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2.3. Holandia
Charakterystyka Holandii jako kraju imigracji
Holandia to od dawna kraj przycigajcy imigrantów, z jednej strony ze wzgldu
na swoje bogactwo, z drugiej za z uwagi na saw kraju szczególnie
tolerancyjnego wobec imigrantów o rónym pochodzeniu etnicznym i
kulturowym. W przeszoci znajdowali tu schronienie np. hugenoci uciekajcy
przed przeladowaniami we Francji oraz

ydzi z Europy Poudniowej i

Wschodniej (Ersanilli 2007). Po II wojnie wiatowej imigranci przybywali do
Holandii pocztkowo gównie w charakterze pracowników-goci rekrutowanych
za granic oraz jako przybysze z (byych) kolonii holenderskich. Po kryzysie
naftowym i wstrzymaniu w 1974 r. zatrudnienia pracowników zmieniy si
kanay imigracji do Holandii, jednak napyw nie zmala. Zaczy dominowa
migracje rodzinne, które osigny swoje apogeum w latach 1980. oraz migracje
uchod cze.
Od samego pocztku imigranci nie tylko nie byli zmuszani do asymilowania si
w spoeczestwie holenderskim, ale wrcz wspierane byo – równie finansowo,
dziki dotacjom z budetu pastwa – zachowywanie przez nich tosamoci
i kultury kraju pochodzenia. Tu po II wojnie wiatowej ze wzgldu na to,
e spodziewano si, i wielu z nich powróci do swoich ojczyzn. Oczekiwano
tego m.in. z tego powodu, e Holandia bya postrzegana jako kraj przeludniony
i nie powinna by w zwizku z tym krajem imigracyjnym. Nawet jednak
pó niej – gdy okazao si, e wielu imigrantów jednak zdecydowao si osi
w Holandii na stae – przez wiele lat kontynuowano w tym kraju budow modelu
wielokulturowego. Wpisywao si to w idee demokracji konsensualnej oraz
filaryzacji spoeczestwa holenderskiego.
Stopniowe zmiany w podejciu do imigrantów zaczy by wprowadzane
dopiero pod koniec lat 1990. Powody tego byy dwojakiego rodzaju. Przede
wszystkim dostrzeono, e polityka wielokulturowoci nie sprzyjaa integracji
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imigrantów8, wska niki dotyczce np. ich korzystania z pomocy spoecznej czy
poziomu ich bezrobocia byy znacznie gorsze w porównaniu do rodzimych
Holendrów9. Istotnym impulsem do zmian w polityce wobec imigrantów stay
si jednak tragiczne wydarzenia, tj. zabójstwo szefa prawicowego ugrupowania
goszcego hasa antyimigranckie i antyislamskie, Pima Fortuyna w 2002 r.
dokonane przez fanatycznego obroc praw zwierzt10 oraz zamordowanie
reysera filmu o przeladowaniu kobiet w islamie, Theo van Gogha przez
islamskiego ekstremist w 2004 r.11 (Penninx 2005; Vertovec, Wessendorf
2009).

mier tych osób wywoaa oywion debat publiczn w Holandii,

w wyniku której zaostrzeniu ulega polityka admisyjna, polityka dostpu
cudzoziemców do holenderskiego rynku pracy, a take polityka integracyjna, co
istotne jednak – gównie w odniesieniu do cudzoziemców, o których wiadomo,
e trudno si integruj. Byo to w duej mierze moliwe dziki dojciu do
wadzy partii, które zaczy otwarcie krytykowa dotychczasowe rozwizania
w dziedzinie integracji imigrantów. Jednoczenie jednak Holandia przystpia do
globalnej konkurencji o talenty, a wic o pracowników wysoko wykwali

8

Du rol w zainicjowaniu debaty w Holandii na temat fiaska polityki multikulturalizmu odegra
esej autorstwa lewicowego publicysty, czonka partii lewicowej, Paula Scheffera pt. „Dramat
multikulturalizmu” (Het multiculturele drama) opublikowany w styczniu 2000 r. w holenderskim
dzienniku „Volksrant”.
9
Ciekaw analiz porównawcz na temat skutków polityki wobec imigrantów w Holandii i
Niemczech przeprowadzi Ruud Koopmans (2003) w artykule pt. „Good Intentions Sometimes
Make Bad Policy. A Comparison of Dutch and German Integration Policies”. Okazao si, e
bardziej restrykcyjna polityka niemiecka przynosia lepsze rezultaty ni liberalna, aktywna
polityka holenderska. Przykadowo, podczas gdy w Niemczech poziom bezrobocia imigrantów by
dwa razy wyszy ni w wypadku rodzimych Niemców, to w Holandii a cztery razy; w Niemczech
23% korzystajcych z pomocy spoecznej stanowili cudzoziemcy (w 1997 r.), tymczasem w
Holandii a 47% (w 1998 r.).
10
Kilka tygodni po zabójstwie Pima Fortuyna – zdaniem np. Penninxa (2005) by moe nawet
dziki temu morderstwu – jego nowo utworzona partia polityczna odniosa spektakularne
zwycistwo w wyborach parlamentarnych. Uzyskaa 26 ze 150 miejsc w parlamencie i tym samym
staa si drug si polityczn w Holandii. Partia ta wesza w skad nowej koalicji rzdowej. Rzd
wprawdzie upad 100 dni pó niej, ale populistyczne hasa o imigracji i integracji zostay podjte
take przez inne partie, co miao wpyw na pó niejsz „now polityk w dziedzinie integracji”
zainicjowan przez minister ds. imigracji i integracji z Partii Liberalnej, Rit Verdonk.
11
Morderstwo Theo van Gogha posuyo minister ds. imigracji i integracji, Ricie Verdonk (Partia
Liberalna), jako jedno z uzasadnie dla bardziej restrykcyjnej polityki integracyjnej, wzmocnienia
nadzoru nad meczetami i imamami oraz zaostrzenia polityki naturalizacyjnej, m.in. poprzez
wprowadzenie moliwoci pozbawienia obywatelstwa holenderskiego (Penninx 2005).
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fikowanych, wprowadzajc aktywne instrumenty polityki migracyjnej w tym
zakresie.
W 2009 r. w Holandii mieszkao ok. 3,3 mln osób o pochodzeniu imigranckim,
a wic takich, których co najmniej jeden rodzic nie urodzi si w Holandii (okoo
poowa tej grupy to imigranci pierwszego pokolenia). Stanowili oni niemal
20% caej populacji holenderskiej. Tabela 2.3.1. ukazuje wicej podstawowych
informacji dotyczcych spoeczestwa holenderskiego z uwzgldnieniem
populacji imigrantów.

Tabela 2.3.1. Holandia – dane podstawowe
Populacja ogóem
(stan na dzie 1.01.2010 r., CBS)
Populacja osób urodzonych poza Holandi
(jako procent populacji ogóem)
Populacja osób o pochodzeniu imigranckima
(jako procent populacji ogóem)
Populacja osób aktywnych na rynku pracy
(w wieku 15-64, w proc.)
Populacja osób aktywnych na rynku
o pochodzeniu imigranckima
(w wieku 15-64, w proc.)

16 577 612
10,1%
19,9%
70,4% (IV kwarta 2009 r.)
64,7% (IV kwarta 2009 r.)

4,9% (2009 r.),
3,9% (2008 r.), 3,2% (2007 r.),
3,9% (2006 r.)
11% (2009 r.),
9% (2008 r.), 15,5% (2007 r.),
16,4% (2006 r.)

Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia osób o pochodzeniu
imigranckima, niezachodnimb
a

Osoby o pochodzeniu imigranckim to osoby, które urodziy si poza Holandi albo których co
najmniej jeden rodzic urodzi si za granic.
b

Osoby o pochodzeniu niezachodnim to osoby urodzone, lub których co najmniej jeden rodzic
urodzi si, w: Afryce, Ameryce Poudniowej, Azji (poza Indonezj i Japoni) lub w Turcji.
Najwiksze grupy stanowi Marokaczycy, Turcy, Surinamczycy oraz osoby pochodzce z Antyli
Holenderskich i Aruby. Grupa ta jest czsto wyodrbniana w statystykach holenderskich i
w badaniach ze wzgldu na jej znacznie sabsz pozycj spoeczno-ekonomiczn w stosunku do
pozostaych imigrantów.
ródo: Centraal Bureau vor the Statistiek (CBS): http://statline.cbs.nl.
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Poniej przedstawiono najwaniejsze dane zwizane z populacj Holandii,
podawane przez Centralne Biuro Statystyczne Holandii:
¾ W 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego populacja Holandii
zwikszya si o 92 tys. osób (o 10 tys. wicej ni w roku ubiegym).
Za wzrost ten w 55% odpowiada przyrost naturalny (nadwyka urodze
nad zgonami), a w pozostaej czci dodatnie saldo migracji.
¾ Liczba imigrantów wyniosa 147 tys. (o 4 tys. wicej ni w 2008 r.),
a emigrantów – 111 tys. (o 7 tys. mniej ni w 2008 r.).
¾ Wzrost imigracji nastpi gównie za spraw poszukiwaczy azylu,
w znacznie mniejszym stopniu – w zwizku z kryzysem gospodarczym –
za spraw imigracji zarobkowej.
¾ W 2008 r. w Holandii nadano w sumie 28 299 obywatelstw
holenderskich, najwicej, podobnie jak w caym okresie ostatnich
kilkunastu lat: bezpastwowcom – 8 600, obywatelom Maroka – 5 034,
Turcji – 3 147 i Surinamu – 1 006. Kobiety stanowiy ok. 54% nowych
obywateli.

róda imigracji do Holandii w przeszoci i obecnie
Holandia od wieków bya krajem atrakcyjnym dla imigrantów. Od koca XVI w.
do koca wieku XVIII wielko populacji urodzonej poza granicami Holandii
stale bya szacowana na co najmniej 5% ludnoci caego kraju, pó niej a do
II wojny wiatowej odsetek ten by niszy (Ersanilli 2007), by stopniowo zacz
rosn w okresie powojennym a do osignicia ok. 10% caej populacji
holenderskiej w roku 2009 (zob. Tabela 2.3.1). Po II wojnie wiatowej przybysze
z zagranicy pochodzili ze stosunkowo niewielkiej liczby krajów: pocztkowo
z krajów, z których od lat 1960. rekrutowano pracowników – najpierw z krajów
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Europy Poudniowej, a nastpnie z Jugosawii, Turcji i Maroka. Po wstrzymaniu
rekrutacji pracowników w roku 1974 skala imigracji do Holandii nie zacza si
zmniejsza, a jedynie zacza zmienia swój charakter: na rodzinny i uchod czy.
Zwaszcza Jugosowianie, Turcy i Marokaczycy – ze wzgldu na trudn
sytuacj ekonomiczn i spoeczn krajów pochodzenia – stosunkowo rzadko
decydowali si na migracj powrotn, jednoczenie zaczli sprowadza do
Holandii czonków swoich rodzin. Wanym

ródem imigracji w okresie

powojennym byy take (bye) kolonie holenderskie: Indonezja (ogosia
niepodlego w roku 1945), Surinam (uzyska niepodlego w roku 1975),
a take Antyle Holenderskie i Aruba (wci terytorium zalene Holandii).
W ostatnich kilkunastu latach znacznie zwikszya si migracja ekonomiczna,
gównie z nowych krajów czonkowskich Unii Europejskiej, w szczególnoci
z Polski, a ostatnio take z Bugarii i Rumunii.
Na pocztku XXI w. imigracja do Holandii wykazywaa trend spadkowy, od
2004 r. zacza rosn. Ilustruje to Wykres 2.3.1. Wzrost ten naley tumaczy
przede wszystkim rozszerzeniem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. oraz
zniesieniem restrykcji w dostpie do holenderskiego rynku pracy 1 maja 2007 r.
dla obywateli tzw. nowych pastw czonkowskich (z wyjtkiem Bugarii i
Rumunii). W 2008 r. do Królestwa Niderlandów przybyo w sumie 143 516
imigrantów, podczas gdy rok wczeniej 116 819.
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Wykres 2.3.1. Imigracja do Holandii w latach 1995-2008

ródo: opracowanie wasne na podstawie danych Centraal Bureau vor the Statistiek (CBS):
http://statline.cbs.nl.

W 2008 r. wród imigrantów przewaali przybysze z krajów zachodnich12.
Zdecydowanie najliczniejsz grup imigrantów – pomijajc powracajcych
Holendrów – stanowili Polacy (ok. 14 tys.). Istotn liczebnie zbiorowo
tworzyli take cudzoziemcy z krajów czonkowskich Unii Europejskiej,
a zwaszcza z Niemiec (8 512), Bugarii (5 174), Wielkiej Brytanii (4 362),
Francji (2 855) i Rumunii (2 495) oraz Azji, szczególnie z Chin (4 772), Turcji
(4 048) oraz Indii (3 583). Tabela 2.3.2 przedstawia 10 najwaniejszych krajów
pochodzenia imigrantów w roku 2008.


12

Rozumianych jako kraje europejskie (poza Turcj), Ameryki Pónocnej, Australii i Oceanii,
Indonezji i Japonii.
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Tabela 2.3.2. Napyw imigrantów do Holandii wedug krajów pochodzenia w 2008 r.
(10 najwaniejszych pastw)
Kraj pochodzenia
Polska
Niemcy
Bugaria
Chiny
Wielka Brytania
Irak
Turcja
Antyle Holenderskie i Aruba
USA
Indie

Liczba imigrantów
14 107
8 512
5 174
4 772
4 326
4 116
4 048
3 870
3 755
3 583

ródo: Centraal Bureau vor the Statistiek (CBS): http://statline.cbs.nl.

Nieco inaczej wyglda struktura narodowociowa cudzoziemców obecnych
w Królestwie Niderlandów. Wedug danych za 2008 r. a 43% wszystkich
mieszkaców

nie

posiadajcych

obywatelstwa

holenderskiego

stanowili

obywatele tylko 5 pastw (Vasileva 2009): Turcji i Maroka – krajów, z których
w okresie powojennym rekrutowano pracowników-goci, a take Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Belgii – pastw ssiadujcych z Holandi. Ilustruje to Tabela
2.3.3.

Tabela 2.3.3. Cudzoziemcy w Holandii w 2008 r. – pi najwaniejszych krajów
pochodzenia

Turcja

93 700

% populacji
cudzoziemców
13,6

Maroko

74 900

10,9

Niemcy

62 400

9,1

Wielka Brytania

40 200

5,8

Belgia

26 200

3,8

Kraj pochodzenia

Liczba obywateli

ródo: Vasileva K. (2009), Citizens of European countries account for the majority of the foreign
population in EU-27 in 2008, Statistics in focus 94/09, Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-094/EN/KS-SF-09-094-EN.PDF.
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Podobnie wyglda ranking pastw, z których wywodz si mieszkacy Holandii
o pochodzeniu imigranckim, a wic urodzeni za granic, albo których co
najmniej jeden z rodziców urodzi si w kraju innym ni Holandia13.
Wikszo mieszkaców Holandii o pochodzeniu imigranckim wywodzi si
z krajów niezachodnich, a wic pooonych w Afryce, Azji (w tym z Turcji, ale
poza Indonezj i Japoni), Ameryce Poudniowej. Ich liczba w 2009 r. wynosia
ok. 1,8 mln, podczas gdy liczba osób o pochodzeniu imigranckim z pozostaych
czci wiata – ok. 1,5 mln.
Imigranci na holenderskim rynku pracy
Skala imigracji zarobkowej do Holandii jest ograniczona, co jest zwizane ze
stosunkowo
cudzoziemców.

restrykcyjnymi
W

2008

r.

przepisami
do

dotyczcymi

holenderskiego

rynku

zatrudnienia
pracy

zostao

dopuszczonych 7 192 pracowników wysoko wykwalifikowanych, 4 740
pozostaych pracowników. Migrantom towarzyszyo 5 690 czonków rodzin.
Migranci zarobkowi pochodz gównie z: Indii, USA, Chin, Japonii i Turcji.
Liczba zezwole na pobyt dla pracowników wysoko wykwalifikowanych
w 2009 r. spada w porównaniu do roku 2008, co jest spowodowane przede
wszystkim przez pogarszajc si sytuacj gospodarcz Holandii. Z drugiej
strony, a o 61% wzrosa liczba cudzoziemców przebywajcych w Holandii,
którzy zmienili swoje zezwolenie na pobyt na zezwolenie dla pracownika
wysoko wykwalifikowanego – byo to zwizane z nowymi przepisami
wprowadzonymi w 2009 r. umoliwiajcymi cudzoziemskim absolwentom szkó
wyszych poszukiwanie pracy w charakterze pracownika wysoko wykwali
13

W tym miejscu warto podkreli, e statystykach holenderskich najczciej dane nie s
gromadzone – jak w wikszoci innych pastw europejskich – w odniesieniu do obywateli innych
pastw (cudzoziemców) czy osób urodzonych za granic, ale w odniesieniu do allochtonów, czyli
osób o pochodzeniu imigranckim i autochtonów, czyli rdzennych Holendrów. Allochtoni czsto
dzieleni s na pochodzcych z krajów zachodnich i z krajów niezachodnich (podzia na kraje
zachodnie i niezachodnie omówiony jest w uwagach do Tabeli 2.3.1).
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fikowanego przez okres jednego roku (wczeniej wynosi on tylko 3 miesice).
Dane na ten temat za lata 2005-2009 zawiera Tabela 2.3.4.

Tabela 2.3.4. Wnioski i decyzje pozytywne w sprawie zezwole na pobyt dla
pracowników wysoko wykwalifikowanych

Wnioski i decyzje
pozytywne za
poszczególne lata
Wnioski 2005
Decyzje pozytywne 2005
Wnioski 2006
Decyzje pozytywne 2005
Wnioski 2007
Decyzje pozytywne 2007
Wnioski 2008
Decyzje pozytywne 2008
Wnioski 2009
Decyzje pozytywne 2009

Tymczasowe
zezwolenie
na pobyt
(MVV)

Zezwolenie
na pobyt

2 080
1 690
3 880
3 580
5 600
5 250
6 840
6 540
4 470
4 180

2 010
1 610
3 930
3 710
5 380
5 180
7 190
6 650
5 410
5 060

Zmiana typu
zezwolenia na pobyt
na zezwolenie dla
pracownika wysoko
wykwalifikowanego
910
610
1 050
840
1 420
1 120
1 510
1 270
2 430
2 320

ródo: IND, www.ind.nl.

Jednoczenie naley pamita o nieuwzgldnianych w tych statystykach
pracownikach z Unii Europejskiej, zwaszcza z nowych krajów czonkowskich
UE, którzy nie potrzebuj zezwole na prac ani zezwole na pobyt dla
pracowników wysoko wykwalifikowanych. Stanowi oni gównie

ródo

migracji do prac nie wymagajcych wysokich kwalifikacji.
Grup najsabiej radzc sobie na holenderskim rynku pracy stanowi
cudzoziemcy z tzw. krajów niezachodnich, a wic z krajów afrykaskich,
azjatyckich, poudniowoamerykaskich i Turcji. Stopa ich bezrobocia jest
niemal trzykrotnie wysza ni rodzimych Holendrów – w 2009 r. wyniosa ona
odpowiednio 11% i 4%. Po raz pierwszy od 2005 r. nastpi wzrost poziomu
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bezrobocia tej grupy cudzoziemców w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost
ten by zwizany z kryzysem gospodarczym.

Polityka migracyjna: zaoenia, instytucje, regulacje
¾ Zasady
Obecna polityka migracyjna Holandii moe by okrelana – za holendersk
sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci, Nebahat Albrayak – jako
„zapraszajca, kiedy to moliwe i restrykcyjna, kiedy to niezbdne”. Z jednej
strony jest bowiem ukierunkowana na zachcanie do przyjazdu i osiedlenia si
w tym kraju osób wysoko wykwalifikowanych, przynoszcych korzyci
gospodarce holenderskiej i spoeczestwu holenderskiemu. Z drugiej jednak
bardzo restrykcyjna – zwaszcza w odniesieniu do cudzoziemców, którzy nie
rokuj dobrze, jeli chodzi o integracj ze spoeczestwem holenderskim.

¾ Polityka dostpu do holenderskiego rynku pracy
Obywatele krajów czonkowskich Unii Europejskiej, a take Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii s zatrudniani w Holandii na takich
samych zasadach jak obywatele holenderscy. Wymagane jest od nich jedynie
spenienie obowizku rejestracji pobytu. Wyjtek stanowi obywatele Bugarii
i Rumunii, którzy wci potrzebuj zezwole na prac (TWV). Z tego
obowizku s zwolnieni dopiero po roku cigego zatrudnienia w Holandii.
Cudzoziemcy z pozostaych krajów, a wic z tzw. krajów trzecich, aby móc
pracowa w Holandii, musz znale  pracodawc, który zatrudni ich na
podstawie zezwolenia na prac lub w ramach uprzywilejowanych procedur
dotyczcych pracowników wysoko wykwalifikowanych lub pracowników
naukowych w rozumieniu dyrektywy 2005/71/WE.
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Wszyscy cudzoziemcy z krajów trzecich – niezalenie od procedury, w ramach
której s zatrudniani, musz spenia nastpujce warunki:


posiada wany paszport,



by przygotowanym na przejcie testu na obecno gru licy po
przyje dzie do Holandii14,



przedstawi zawiadczenie o niekaralnoci,



posiada

ubezpieczenie

zdrowotne,

czsto

równie

tymczasowe

zezwolenie na pobyt (MVV),


migrant zarobkowy nie musi zdawa testu integracyjnego przed
przyjazdem do Holandii, z wyjtkiem przywódców duchowych i
nauczycieli religii.

Szczegóowe warunki, jakie musz by spenione przez poszczególne kategorie
pracowników cudzoziemskich s opisane w dalszych czciach. Poniej opisano
procedur legalizowania pobytu w Holandii migrantów zarobkowych.
Aby wjecha do Holandii, pracownik cudzoziemski potrzebuje tymczasowego
zezwolenia na pobyt (MVV). Jest to specjalna wiza wjazdowa do Holandii
wydawana cudzoziemcom, którzy chc przebywa w Holandii duej ni 3
miesice. Wizy tej nie potrzebuj jedynie obywatele Australii, Japonii, Kanady,
Korei Poudniowej, Monako, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii
i Watykanu (a ponadto obywatele krajów nalecych do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w tym Unii Europejskiej, oraz Szwajcarii – obowizuj ich
bowiem zupenie inne zasady, jeeli chodzi o prawo pobytu). Aby móc pozosta
na terytorium Holandii na duej ni 3 miesice, po przyje dzie do Holandii


14
Wymóg ten nie dotyczy obywateli Europejskiego obszaru Gospodarczego, w tym Unii
Europejskiej, Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Monako, Nowej Zelandii, Stanów
Zjednoczonych, Surinamu, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Watykanu.
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cudzoziemiec musi zoy wniosek o zezwolenie na pobyt. To zezwolenie jest
wymagane równie w wypadku obywateli krajów, którzy nie potrzebuj MVV15.
O MVV mona wystpi w ambasadzie lub konsulacie Holandii wycznie
w kraju pochodzenia lub kraju cigego pobytu16. MVV jest wane przez
6 miesicy, w tym czasie cudzoziemiec ma prawo wjecha do Holandii.
Przed zoeniem wniosku o tymczasowe zezwolenie na pobyt (MVV)
cudzoziemiec moe wystpi do IND z wnioskiem o porad, czy spenia kryteria
do uzyskania MVV. Porada ta jest udzielana na pimie, bezpatnie. Opaty
dotycz tylko wydania tymczasowego zezwolenia na pobyt (MVV) oraz
zezwolenia na pobyt. Jeeli cudzoziemiec ma zamiar zosta w Holandii na duej
ni trzy miesice, jest zobowizany zoy w IND wniosek o zezwolenie na
pobyt w cigu trzech dni od wjazdu do Holandii, a nastpnie zarejestrowa si
w urzdzie miasta GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoongegevens).
Pracownicy migrujcy mog sprowadzi do Holandii swoje rodziny w ramach
procedury czenia rodzin od pocztku pobytu. Jednym z warunków jest
przedstawienie dokumentów potwierdzajcych pokrewiestwo, np. paszportu,
aktu urodzenia oraz aktu maestwa.

¾ Zatrudnienie na podstawie zezwole na prac
Podstawowym dokumentem uprawniajcym cudzoziemców do pracy w Holandii
jest zezwolenie na prac (TWV). Jest ono wydawane przez urzd pracy UWV
(WERKbedrijf), po spenieniu nastpujcych wymogów:


przedstawienie umowy o prac,



15

Nie dotyczy to obywateli pastw czonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym
Unii Europejskiej.
16
Kraj cigego pobytu to kraj, w którym cudzoziemiec moe przebywa legalnie powyej trzech
miesicy.
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wysoko wynagrodzenia oferowanego cudzoziemcowi nie jest nisza
ni wysoko ustawowej pacy minimalnej,



na proponowane cudzoziemcowi miejsce pracy nie ma chtnego
holenderskiego bezrobotnego lub bezrobotnego z krajów EOG, w tym
UE, oraz Szwajcarii (test rynku pracy).

Zezwolenie na prac jest udzielane na okres do trzech lat. Formalnoci zwizane
z uzyskaniem tego zezwolenia – podobnie jak w Polsce – s zaatwiane przez
pracodawc. Po trzech latach pracy na podstawie zezwolenia na prac
cudzoziemiec uzyskuje peny dostp do holenderskiego rynku pracy.
Czonkowie rodziny pracownika pracujcego na podstawie zezwolenia na prac
mog pracowa w Holandii, ale tylko na podstawie zezwolenia na prac.
W przeciwiestwie do np. czonków rodzin pracowników wysoko wykwalifikowanych, którzy maj peny dostp do holenderskiego rynku pracy.

¾ Zatrudnienie pracowników wysoko wykwalifikowanych (wysoko
wynagradzanych)
Grup szczególnie uprzywilejowan na holenderskim rynku pracy stanowi
pracownicy wysoko wykwalifikowani, a cilej rzecz ujmujc, pracownicy
wysoko wynagradzani – nie jest wymagane od nich bowiem przedstawienie
dyplomu ukoczenia szkoy wyszej czy wiadectwa posiadanych kwalifikacji,
ale jedynie spenienie warunku uzyskiwania okrelonej wysokoci dochodów.
Specjalny program dla osób wysoko wykwalifikowanych zosta wprowadzony
w Holandii 1 pa dziernika 2004 r. Jego uczestnicy uzyskuj prawo do pobytu
i pracy w Holandii bez koniecznoci ubiegania si o zezwolenie na prac. Prawo
do wzicia udziau w programie maj cudzoziemcy, którym jest oferowana praca
w Holandii majca im przynie roczne dochody przekraczajce okrelony
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puap, powyej pacy przecitnej w Holandii. W roku 2010 obowizuj
nastpujce progi dochodowe17:
 cudzoziemcy w wieku 30 lat i wicej – co najmniej 50 183 EUR brutto
rocznie18,
 cudzoziemcy w wieku poniej 30 lat – co najmniej 36 801 EUR brutto
rocznie,
 cudzoziemcy – absolwenci holenderskich szkó wyszych oraz dla
kwalifikujcych si absolwentów zagranicznych uczelni wyszych
(zob. poniej) – 26 376 EUR brutto rocznie.
Kryterium zwizanego z wynagrodzeniem nie musz spenia pracownicy
naukowi oraz pracownicy medyczni odbywajcy specjalizacj w Holandii.
W wypadku tych kategorii poziom zarobków nie powinien jednak uprawnia do
korzystania ze wiadcze z pomocy spoecznej.
Cudzoziemcy, którzy otrzymali tymczasowe zezwolenie na pobyt (MVV) dla
pracownika wysoko wykwalifikowanego, mog rozpocz prac po zoeniu
wniosku o zezwolenie na pobyt dla pracownika wysoko wykwalifikowanego.
Z kolei obywatele tych krajów, którzy nie potrzebuj MVV, mog ubiega si
o MVV i po jego uzyskaniu rozpocz prac po zoeniu wniosku o zezwolenie
na pobyt dla pracownika wysoko wykwalifikowanego albo – jeeli nie zdecyduj
si na uzyskanie MVV – dopiero po udzieleniu im zezwolenia na pobyt
pracownika wysoko wykwalifikowanego. Zezwolenie na pobyt dla pracownika
wysoko wykwalifikowanego jest wydawane na okres zatrudnienia okrelony
w umowie, maksymalnie na pi lat.
Cudzoziemiec uzyskuje zezwolenie na pobyt pracownika wysoko wykwalifikowanego, w którym nie jest okrelony jego pracodawca. W sytuacji utraty
pracy nie z wasnej winy – a wic np. w zwizku z likwidacj lub reorganizacj


17
18

Co roku okrelana jest wysoko tych progów dochodowych.
Jest to równowarto ok. 150% przecitnej pacy w Holandii (za: Kulinicz 2009).
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przedsibiorstwa, w którym pracowa – nie traci prawa pobytu w Holandii, ma
trzy miesice na poszukanie pracy w charakterze pracownika wysoko wykwalifikowanego u innego pracodawcy. Aby zezwolenie na pobyt nie zostao mu cofnite,
Urzd ds. Imigracji i Naturalizacji IND musi zosta poinformowany na pimie
przez pracodawc o utracie pracy przez cudzoziemca i jej przyczynie, a nastpnie
nowy pracodawca musi zawiadomi IND pisemnie o zatrudnieniu cudzoziemca.
Podkreli naley, e pracowników wysoko wykwalifikowanych w ramach
uprzywilejowanej procedury mog zatrudnia tylko te firmy, które s zarejestrowane w Holandii i które maj podpisane umowy z IND. Aby by zarejestrowanym
w IND jako firma, która moe zatrudnia obcokrajowców wysoko wykwalifikowanych, pracodawca musi wykaza, e w terminie wywizywa si z zobowiza
podatkowych i z opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne, cieszy si
zaufaniem IND oraz upowani IND do pobierania opat automatycznym inkaso.
Czonkowie rodzin pracowników wysoko wykwalifikowanych maj peny
dostp do holenderskiego rynku pracy. Oznacza to, e nie musz posiada
zezwolenia na prac.

Centrum dla Ekspatów
Od maja 2008 r. w Amsterdamie i Amstelveen, od stycznia 2009 r. w Rotterdamie,
a od lutego 2009 r. w Hadze rozpoczy dziaalno tzw. Centra dla Ekspatów,
czyli one-stop shops dla pracowników wysoko wykwalifikowanych oraz
podróujcych z nimi czonków ich rodzin. Wystarczy jedna wizyta w takim
Centrum, by pracownik wysoko wykwalifikowany mia zaatwione wszystkie
formalnoci zwizane z rejestracj pobytu i zezwoleniem na pobyt w Holandii.
Dodatkowo, w Centrach moe zasign informacji na temat: wynajmu i zakupu
mieszka, przeprowadzki, podatków, suby zdrowia, szkó dla dzieci itp.
Program ma charakter pilotaowy. Celem jego jest uatwienie cudzoziemcom
wysoko wykwalifikowanym zaatwianie formalnoci zwizanych z prac i pobytem
w Holandii.
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¾ Nowe prawo dotyczce cudzoziemców – absolwentów szkó wyszych
1 stycznia 2009 r. w Holandii weszy w ycie przepisy uatwiajce przycignicie do Holandii i skonienie do osiedlenia si w niej najlepiej wyksztaconych
cudzoziemskich absolwentów szkó wyszych. Nowa regulacja stanowi element
polityki majcej na celu uczynienie z Holandii kraju atrakcyjnego dla wyjtkowo
utalentowanych obcokrajowców. Osoby takie uzyskay moliwo uzyskania
zezwolenia na pobyt na okres maksymalnie jednego roku w celu poszukiwania
pracy w Holandii w charakterze pracownika wysoko wykwalifikowanego lub
zaoenia innowacyjnej firmy. Nie dotyczy to jednak wszystkich cudzoziemców,
którzy ukoczyli uczelnie, ale jedynie speniajcych niej wymienione kryteria:


uzyskanie tytuu co najmniej magistra na jednej ze 150 najlepszych szkó
wyszych na wiecie wedug dwóch rankingów: the Times Higher
Education19 oraz the Jiao Tong Shanghai University z 2007 r. albo
w którejkolwiek holenderskiej szkole wyszej;



zoenie wniosku o zezwolenie na pobyt w cigu trzech lat od
ukoczenia szkoy wyszej,



uzyskanie co najmniej 35 z 40 punktów, które s przyznawane w ramach
systemu punktowego za: poziom wyksztacenia (tytu magistra – 25 punktów,
tytu doktora – 30 punktów), wiek (5 punktów – jeli cudzoziemiec jest
w wieku 21-40 lat), wska niki wiadczce o wikszym prawdopodobiestwie atwiejszej adaptacji w Holandii (5 punktów – dla osób,
które wczeniej studioway lub pracoway w Holandii, znaj jzyk
holenderski lub angielski lub uzyskay dyplom w kraju bdcym stron
Deklaracji Boloskiej),


19

W praktyce dotyczy to studiujcych w krajach wysoko rozwinitych. Przykadowo, w 2009 r.
wród 150 najlepszych uczelni wedug tego rankingu znalazy si uczelnie: ze Stanów
Zjednoczonych – 45, z Wielkiej Brytanii – 23, Kanady – 9, Australii – 8, Holandii – 8, Japonii – 8,
Niemiec – 7, Szwajcarii – 5, Chin – 4, Francji – 4, Belgii – 3, Hongkongu – 3, Izraela – 3, Korei
Poudniowej – 3, Nowej Zelandii – 3, Danii – 2, Irlandii – 2, Norwegii – 2, Singapuru – 2, Szwecji
– 2, Austrii – 1, Finlandii – 1, RPA – 1, Tajlandii – 1, Tajwanu – 1.
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podczas szukania zatrudnienia w charakterze pracownika wysoko
wykwalifikowanego zagraniczny absolwent musi samodzielne si utrzymywa albo z wasnych rodków finansowych, albo z wynagrodzenia
uzyskiwanego z pracy wykonywanej na podstawie zezwolenia na prac.

Po znalezieniu pracy zagraniczni absolwenci musz speni wszystkie warunki
wymagane w ramach procedury zatrudnienia cudzoziemskiego pracownika
wysoko wykwalifikowanego (zob. powyej), z jednym wyjtkiem, a mianowicie
minimalne dochody roczne tej kategorii cudzoziemców zostay okrelone na
niszym poziomie w porównaniu do pozostaych cudzoziemskich pracowników
wykwalifikowanych – 26 376 EUR brutto rocznie w roku 2010.
Zagraniczny absolwent po zatrudnieniu ma prawo zmieni typ zezwolenia na
pobyt – na zezwolenie na pobyt dla pracownika wysoko wykwalifikowanego lub
na zezwolenie na pobyt wydane w zwizku z samozatrudnieniem – jeeli udao
mu si zaoy innowacyjn firm.
Cudzoziemscy absolwenci szkó wyszych przebywajcy w Holandii na
podstawie rocznego zezwolenia w celu poszukiwania pracy mog sprowadzi
czonków swojej rodziny na zasadach ogólnych dotyczcych czenia rodzin.
Mog oni pracowa w Holandii, ale wymagane jest w ich wypadku posiadanie
zezwolenia na prac – do czasu a absolwent uzyska zezwolenie na pobyt dla
pracownika wysoko wykwalifikowanego lub w zwizku z samozatrudnieniem,
wówczas uzyskuj oni peny dostp do holenderskiego rynku pracy, a wic mog
pracowa bez zezwolenia na prac (TWV).

¾ Zatrudnienie pracowników naukowych w rozumieniu dyrektywy
2005/71/WE
Instytuty naukowe zarejestrowane w Urzdzie ds. Migracji i Naturalizacji IND
mog zatrudnia pracowników naukowych bez koniecznoci uzyskiwania dla
nich zezwole na prac (TWV). W przeciwiestwie do pracowników wysoko
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wykwalifikowanych nie s oni objci obowizkiem uzyskiwania okrelonego
puapu dochodów. Wystarczy, e wysoko ich pacy nie daje im podstaw do
korzystania ze wiadcze holenderskiego systemu pomocy spoecznej.
Zezwolenie na pobyt pracowników naukowych jest wydawane na okres trwania
zatrudnienia, maksymalnie na pi lat. Czonkowie rodzin pracowników
naukowych mog pracowa bez ogranicze w Holandii.

¾ Polityka integracji imigrantów – najbardziej restrykcyjna w Europie
Do pocztku lat 1990. Holandia uchodzia za modelowy kraj wielokulturowy.
Jak jednak wspomniano we wstpie, prowadzona w tym kraju polityka
multikulturalizmu (wówczas okrelana tam jako polityka wobec mniejszoci
etnicznych, a obecnie jako polityka multikulturalizmu avant la lettre), okazaa
si mao skuteczna – wspieranie utrzymywania rónorodnoci kulturowej nie
tylko nie sprzyjao integracji spoecznej, ekonomicznej i kulturowej imigrantów,
ale przyczyniao si do utrzymywania nierównoci, a wrcz segregacji np. na
osiedlach czy w szkoach. Prawdziwym przeomem w polityce integracyjnej
byo wejcie w ycie w 1998 r. ustawy w sprawie integracji nowo przybyych
imigrantów (Wet Inburgerin nieuwkomers). Nowa regulacja wprowadzia
obowizek uczestnictwa w programach integracyjnych dla imigrantów obejmujcych 600 godz. jzyka holenderskiego, wiedz o spoeczestwie holenderskim oraz
szkolenia zawodowe. Programy te byy finansowane z budetu pastwa i realizowane
przez wadze lokalne. Za brak uczestnictwa w programach grozia kara grzywny,
jednake w praktyce bya ona bardzo rzadko stosowana. Celem tych programów
byo zapewnienie imigrantom autonomii oraz samowystarczalnoci.
Kolejna zasadnicza zmiana w podejciu do integracji imigrantów nastpia w
pierwszym dziesicioleciu XXI w. Istotnymi uzasadnieniami dla tych zmian
stay si – wspomniane wyej – tragiczne wydarzenia, tj. zabójstwo w 2002 r.
Pima Fortuyna – lidera partii prawicowej goszcej hasa antyimigranckie oraz
w 2004 r. – reysera Theo van Gogha, twórcy kontrowersyjnego filmu o kulturze
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islamu (por. przypis 10 i 11), (Penninx 2005; Vertovec, Vessendorf 2009). Ju
w 2002 r. kwestia integracji imigrantów zostaa przeniesiona z Ministerstwa
Spraw Wewntrznych do Ministerstwa Sprawiedliwoci i znalaza si w zakresie
kompetencji specjalnego ministra ds. imigracji i integracji. W efekcie w 2007 r.
weszy w ycie znacznie bardziej restrykcyjne przepisy dotyczce kursów integracyjnych, których celem miao by ju nie tylko usamodzielnienie imigrantów,
ale niejako zmuszenie ich do przyjcia norm i wartoci holenderskich. Kursy
integracyjne stay si obowizkowe dla wszystkich imigrantów w wieku 15-65
lat korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, a zdanie testów
integracyjnych stao si warunkiem uzyskania zezwole na pobyt czasowy, stay,
a take obywatelstwa holenderskiego. Programy integracyjne s obecnie
organizowane nie przez samorzdy, ale przez organizacje pozarzdowe i nie s
finansowane przez pastwo, ale przez samych imigrantów (imigranci mog
uzyska zwrot czci kosztów pod warunkiem zdania testu). Wadze Holandii
jedynie organizuj testy integracyjne, które imigranci maj obowizek zda
w cigu 3,5 roku, w przeciwnym razie grozi im grzywna w wysokoci 1000 EUR
i brak prawa do uzyskania zezwolenia na pobyt stay. Testy integracyjne s bardzo
trudne do zdania, gdy – w przeciwiestwie do innych pastw europejskich,
które równie wprowadziy takie testy – w Holandii nie s udostpniane
podrczniki, z których imigranci mogliby przygotowywa si do testu.
O tym, e w istocie celem nowej polityki integracyjnej Holandii jest w duym
stopniu ograniczenie moliwoci przyjazdu do tego kraju i pobytu w nim
imigrantów, którzy s trudno integrowalni, wiadczy fakt, e od 2006 r. na
niektóre kategorie cudzoziemców – m.in. czonkowie rodzin imigrantów –
naoono obowizek zdania testu integracyjnego jeszcze przed przyjazdem do
Holandii, w konsulacie lub ambasadzie holenderskiej (Wet Inburgering
Buitenland). Jest to niezbdne do uzyskania wizy wjazdowej do Holandii
(MVV). Sprawdzian obejmuje egzamin ustny z podstaw jzyka holenderskiego
oraz test z wiedzy o spoeczestwie holenderskim, który wypeniany jest na
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komputerze (a zatem od imigrantów wymaga si umiejtnoci pisania oraz
obsugi komputera, co nie zawsze jest oczywiste, zwaszcza w wypadku
imigrantów z krajów biednych). Co wicej, istotn barier stanowi koszty
podejcia do tego testu – opata za pakiet edukacyjny wynosi 64 EUR, a za
egzamin – 350 EUR. Z obowizku zdawania testów integracyjnych zwolnieni s
m.in. obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Unii
Europejskiej, Szwajcarii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, a wic
generalnie przybysze z krajów wyej rozwinitych. Konieczno zdawania
egzaminów integracyjnych jeszcze przed przyjazdem do kraju byo pomysem
holenderskim (obecnie przejtym m.in. przez Niemcy), okrelane jest mianem
„integracji z zagranicy”. Ten element polityki integracyjnej moe by zarazem
uwaany za element polityki imigracyjnej majcej na celu ograniczanie napywu
do Holandii cudzoziemców niepodanych.

¾ Planowane zmiany w polityce migracyjnej Holandii
Planowane s dalsze zmiany polityki migracyjnej Holandii – zgodnie z
zaoeniami zawartymi w dokumencie politycznym „Nowoczesna polityka
migracyjna”, który ma zosta wdroony stopniowo w 2011 r.20. Gównym ich
celem

ma

by

uatwienie

i

przyspieszenie

procedur

przyjmowania

cudzoziemców podanych w Holandii, a wic gównie pracowników wysoko
wykwalifikowanych. Zmiany te maj obj przede wszystkim:


zintegrowanie dotychczas oddzielnych procedur uzyskiwania tymczasowego zezwolenia na pobyt (MVV) – specjalnej wizy wjazdowej do
Holandii, o któr mona si stara w konsulacie lub ambasadzie kraju
pochodzenia lub kraju cigego pobytu, i zezwolenia na pobyt,
uzyskiwanego po przyje dzie do Holandii.



20

Dokument ten powsta w odpowiedzi na memorandum w sprawie polityki migracyjnej Holandii
zatytuowane „W kierunku nowoczesnej polityki migracyjnej” (Naar een modern migratiebeleid)
z 2006 r., przygotowane przez Ministerstwo ds. Imigracji i Integracji kierowane przez Rit Verdonk.
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maksymalne skrócenie procedur zwizanych z legalizacj pobytu i pracy
cudzoziemców,



poczenie tak bardzo jak to moliwe procedury uzyskiwania zezwolenia
na pobyt z procedur uzyskiwania zezwolenia na prac,



wydawanie zezwole na pobyt na cay okres planowanego pobytu, a nie
jak obecnie na okres jednego roku.

W nowym modelu polityki migracyjnej wiksz rol bd odrywali sponsorzy,
a wic osoby lub organizacje zainteresowane obecnoci cudzoziemca w Holandii,
np. firma, uczelnia, czonek rodziny. Sponsor bdzie ustawowo zobowizany
udziela informacji dotyczcych przyjazdu, pobytu i wyjazdu imigranta, co ma
suy wzmocnieniu kontroli nad imigracj. Niewywizywanie si z tego
obowizku bdzie grozio sponsorowi kar administracyjn i koniecznoci
poniesienia opaty za powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia.

¾ Instytucje odpowiedzialne za polityk migracyjn
Ministerstwo Sprawiedliwoci – MJ (Ministerie van Justitie) – resort zajmujcy
si koordynacj i formuowaniem zaoe polityki migracyjnej Holandii.
Ministerstwo Spraw Socjalnych i Pracy – SZW (Ministerie van Soziale Zaken en
Werkgelegenheid) – resort odpowiedzialny za polityk wobec imigracji zarobkowej.
Ministerstwo Mieszkalnictwa, Planowania Przestrzennego i rodowiska – VROM
(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) –
resort odpowiedzialny za integracj cudzoziemców i wspóprac z samorzdami
lokalnymi.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministerie van Buitenlandse Zaken) – resort
odpowiedzialny za polityk wizow i kontakty z krajami pochodzenia.
Urzd ds. Migracji i Naturalizacji – IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) –
urzd zajmujcy si wydawaniem zezwole na pobyt, dopuszczaniem do
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holenderskiego rynku pracy

pracowników wysoko wykwalifikowanych,

nadawaniem obywatelstwa holenderskiego, a take – we wspópracy z królewsk
policj wojskow (Koninklijke Marechaussee) – kontrol granic, kontrol
legalnoci pobytu, nadzorem nad opuszczaniem terytorium Holandii przez
cudzoziemców przebywajcych w Holandii nielegalnie.
Urzdy pracy – UWV (WERKbedrijf) – zajmuj si wydawaniem zezwole na
prac cudzoziemców (dopuszczanie do holenderskiego rynku pracy osób wysoko
wykwalifikowanych ley w gestii IND, nie s oni zatrudniani na podstawie
zezwolenia na prac).
Inspekcja Pracy – AI (Arbeidsinspectie) – zajmuje si kontrol legalnoci
zatrudnienia cudzoziemców.

Podsumowanie
x

Polityka migracyjna Holandii w obecnym ksztacie zasadniczo róni si
od polityki prowadzonej do koca lat 1990. O ile wczeniej polityka
migracyjna, w tym integracyjna bya stosunkowo liberalna w stosunku do
imigrantów, o tyle pó niej – pod wpywem tragicznych wydarze
i zwizanych z nimi naciskami opinii publicznej, a take wskutek
narastajcego przekonania o fiasku tego modelu polityki zwaszcza w
zakresie integracji spoecznej, ekonomicznej i kulturowej przybyszów
z zagranicy – w odniesieniu do wielu kategorii imigrantów staa si ona
bardzo restrykcyjna.

x

Rozwizania wprowadzone w polityce migracyjnej Holandii s uwaane
za nowatorskie, lecz nie zawsze oceniane pozytywnie. adne z pastw
europejskich nie zdecydowao si na pene naladownictwo restrykcyjnej
polityki Holandii, cho wiele przyjo niektóre jej elementy (Jacobs, Rea
2007; Michalowski 2004). Holandia jako pierwsza wprowadzia testy
integracyjne, których zdanie stao si warunkiem wjazdu na terytorium
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Holandii oraz obowizek uczestnictwa w kursach integracyjnych,
równie w odniesieniu do imigrantów, którzy ju mieli prawo pobytu
w Holandii. Jako pierwsza równie wprowadzia obowizek ponoszenia
ich kosztów przez imigrantów i zastosowaa rónego typu sankcje za
brak udziau w kursach i niezdanie testów integracyjnych – od
kar grzywny poczynajc, przez wstrzymanie wypaty lub udzielania
wiadcze z pomocy spoecznej, na odmowie wjazdu, pobytu lub
nadania obywatelstwa holenderskiego koczc.
x

Nie wydaje si wskazane wprowadzanie do polskich aktów prawnych tak
restrykcyjnych uregulowa w zakresie integracji imigrantów przede
wszystkim dlatego, e w Polsce – w przeciwiestwie do Holandii – nie
mamy do czynienia z problemem istotnej liczebnie imigracji osiedleczej
imigrantów trudno integrujcych si, m.in. z uwagi na niewielk skal
migracji w ramach czenia rodzin. Warto natomiast zastanowi si nad
wprowadzeniem moliwoci skrócenia okresu pobytu wymaganego do
uzyskania zezwolenia na pobyt stay w wypadku cudzoziemców, którzy
udowodniliby znajomo jzyka polskiego i ewentualnie posiadanie
wiedzy o pastwie i spoeczestwie polskim Zgodnie z wynikami bada
OBM (Grzymaa-Kazowska et al. 2008) zezwolenie na pobyt stay to
status pobytowy szczególnie podany przez imigrantów w Polsce,
a zatem tego typu zachta mogoby wpyn motywujco na podnoszenie
kompetencji integracyjnych imigrantów chccych osiedli si w Polsce
na duej i szybciej korzysta ze znacznie szerszego zakresu praw
przypisanego do tego typu zezwolenia.

x

Istotnym novum, nieobecnym w politykach integracyjnych innych
pastw byo wprowadzenie elementów polityki integracyjnej do polityki
imigracyjnej poprzez wprowadzenie obowizku wstpnej integracji
jeszcze przed przyjazdem do tego kraju.
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x

Dc do ograniczenia napywu imigrantów niepodanych, Holandia
wprowadzia jednoczenie szereg rozwiza majcych na celu przycignicie cudzoziemców wysoce podanych, a wic przede wszystkim
pracowników wysoko wykwalifikowanych. Ta kategoria obywateli
innych pastw ma znacznie uatwione wejcie na holenderski rynek
pracy. Pracodawca ich zatrudniajcy nie jest bowiem zobowizany do
starania si o zezwolenie na prac, wystarczy, e zaoferuje takiemu
pracownikowi pac o wysokoci istotnie przekraczajcej wysoko
przecitnego wynagrodzenia w Holandii – okrelanej co roku odgórnie
przez wadze Holandii.

x

Bardzo ciekawym rozwizaniem przyjtym w Holandii, wartym
rozwaenia w Polsce, s zachty dla zagranicznych absolwentów holenderskich szkó wyszych, jak równie absolwentów czoowych uczelni
zagranicznych w postaci rocznego prawa pobytu w celu poszukiwania
pracy w charakterze pracownika wysoko wykwalifikowanego. Dla tej
grupy cudzoziemców obniono próg dochodowy, jaki musz oni
przekroczy, aby ich zatrudnienie upowaniao ich do uzyskania prawa
pobytu w charakterze pracownika wysoko wykwalifikowanego.

x

Wstpnie mona oceni, e polityka migracyjna Holandii przynosi
zamierzone efekty – w Holandii skala napywu z pastw trzecich
pracowników wysoko wykwalifikowanych jest wysza ni pozostaych
kategorii pracowników (jest to jednak w duym stopniu moliwe
dziki temu, e popyt na pracowników wykonujcych prace proste jest
w duym stopniu zaspokajany przez pracowników z krajów Europy
rodkowej i Wschodniej – nowych pastw czonkowskich UE).
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3. Wybrane przykady rozwiza w zakresie dostpu cudzoziemców
do rynku pracy stosowane w krajach UE. Wybór dobrych praktyk
w perspektywie rozwoju polskiej polityki migracyjnej
Ponisze zestawienie zawiera instrumenty stosowane przez pastwa w zakresie
polityki migracyjnej, dotyczce bezporednio regulacji dostpu cudzoziemców
do rynku pracy, a które maj dwojaki charakter – zachcajce okrelone grupy
imigrantów uznane jako podane dla narodowej gospodarki (takie jak programy
adresowane do imigrantów wysoko wykwalifikowanych), jak i regulujce lub
wrcz hamujce napyw cudzoziemców, których obecno na rynku pracy uznaje
si za niepodan (takie jak kontyngenty).
Tabela ta ma na celu nie tyle szczegóowy opis ich zasad ich dziaania, ile
ilustracj rónorodnoci przyjtych rozwiza oraz wskazanie okrelonych
trendów w ich zastosowaniu w poszczególnych krajach UE. Ich wybór
podyktowany jest powszechnoci ich wystpowania oraz okrelon wartoci
dla przypadku Polski ze wzgldu na swoj innowacyjno, efektywno bd te
jej brak – nie spenienie zaoonych celów.
Tabela 3.1. Zestawienie i charakterystyka najwaniejszych rozwiza w zakresie
dostpu cudzoziemców do rynku pracy
Instrument polityki
migracyjnej w zakresie
zatrudnienia
cudzoziemców spoza UE
Zielona Karta

Kraj

Krótka charakterystyka

Irlandia,
Niemcy,
Republika
Czeska

Specjalne zezwolenie na prac i pobyt wydawane w przyspieszonej procedurze, czsto dla
pracowników wysoko wykwalifikowanych.
- W Irlandii Zielona Karta jest przyznawana
osobom, które posiadaj ofert pracy przynoszc im dochód powyej 60 tys. EUR rocznie
lub 30-60 tys. rocznie w wypadku zawodów
deficytowych (zob. rubryka „Lista zawodów
deficytowych”). Zezwolenie na prac jest wydawane bez uprzedniego przeprowadzania testu
rynku pracy na okres co najmniej dwóch lat
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Specjalne programy
dla wysoko
wykwalifikowanych

Hiszpania,
Holandia,
Niemcy,
Norwegia,
Republika
Czeska,
Wielka
Brytania

(taki minimalny okres zatrudnienia musi by
okrelony w ofercie pracy). Po tym (krótkim)
okresie cudzoziemiec moe ubiega si o status
rezydenta dugoterminowego i wówczas nie
musi ju stara si o przeduenie Zielonej Karty.
Czonkowie rodziny posiadacza Zielonej Karty
od pocztku pobytu mog uzyska zezwolenie
na pobyt, a zezwolenie na prac jest im wydawane w specjalnej, uproszczonej procedurze.
- W Niemczech Zielona Karta bya wydawana
informatykom oraz specjalistom z zakresu
cznoci w latach 2000-2005. Dawaa ona
prawo do pobytu i pracy na terytorium Niemiec
przez pi lat. Prawo do niej mieli cudzoziemcy
spoza UE z wyksztaceniem wyszym informatycznym lub w dziedzinie cznoci albo
którym pracodawca zaoferowa wynagrodzenie
w wysokoci minimum 50 tys. EUR rocznie.
Znajomo jzyka niemieckiego nie bya
wymagana do uzyskania Zielonej Karty.
- W Republice Czeskiej prawo do uzyskania
Zielonej Karty maj obywatele 12 krajów
(Australii, Boni i Hercegowiny, Chorwacji,
Czarnogóry, Japonii, Kanady, Korei Pd.,
Macedonii, Nowej Zelandii, Serbii, Stanów
Zjednoczonych, Ukrainy). Przyznawane s
one nie tylko pracownikom wysoko wykwalifikowanym, ale równie niewykwalifikowanym
oraz czonkom tzw. personelu kluczowego.
Zielona Karta wydawana jest z pominiciem
tzw. testu rynku pracy.
Systemy zacht wobec osób wysoko wykwalifikowanych – posiadaczy okrelonego
wyksztacenia, okrelonych kwalifikacji,
wykonujcych okrelone zawody lub
osigajcych okrelony próg dochodowy.
- W Hiszpanii pracownicy wysoko wykwalifikowani uzyskuj zezwolenie na prac i pobyt
w ramach uproszczonej procedury (krótszej
i bez tzw. testu rynku pracy) pod warunkiem
uzyskiwania minimalnego progu dochodowego
okrelonego na poziomie 1 872 EUR miesicznie, jeeli posiadaj odpowiednie wyksztacenie
i dowiadczenie zawodowe oraz pod warunkiem,
e s zatrudniani prze due przedsibiorstwa –
zatrudniajce co najmniej 1 000 pracowników
na terytorium Hiszpanii lub których warto
inwestycji w Hiszpanii przekracza 20 mln EUR.
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- W Holandii ze specjalnego programu dla
pracowników wysoko wykwalifikowanych
mog skorzysta wszyscy pracownicy zatrudniani przez firmy zarejestrowane na terytorium
Holandii pod warunkiem uzyskiwania okrelonego progu dochodowego, który jest niszy
dla pracowników poniej 30 roku ycia oraz
absolwentów wyszych uczelni. Pracownicy
wysoko wykwalifikowani nie potrzebuj
zezwole na prac, a w wydawanym im
zezwoleniu na pobyt nie jest okrelany konkretny
pracodawca, u którego mog pracowa.
Zezwolenie na pobyt pracownika wysoko
wykwalifikowanego nie jest cofane w razie
utraty przez cudzoziemca pracy nie z jego
winy, ma on 3 miesice na poszukiwanie
kolejnego zatrudnienia w charakterze
pracownika wysoko wykwalifikowanego.
- W Niemczech pracownicy wysoko wykwalifikowani maj prawo do pracy bez zezwolenia
(podobnie jak czonkowie ich rodzin) oraz
prawo do staego pobytu od pocztku pobytu.
Do osób wysoko wykwalifikowanych zalicza
si osoby, które w sposób szczególny mog
przyczyni si do interesu gospodarczego lub
spoecznego Niemiec, w tym: pracownicy
nauki posiadajcy szczególn wiedz fachow,
nauczyciele akademiccy penicy szczególne
funkcje, np. kierownika katedry, a take
specjalici i wiodcy personel zarzdzajcy.
Tej ostatniej grupy dotyczy próg dochodowy,
który w 2009 r. wynosi 64 800 EUR rocznie
(okrelony na niszym poziomie ni w roku
poprzednim w celu poprawy pozycji Niemiec
w globalnej konkurencji o pracowników
wysoko wykwalifikowanych).
- W Republice Czeskiej dotyczy obywateli
wybranych 51 pastw z rónych kontynentów
(ograniczenie to nie dotyczy cudzoziemskich
absolwentów czeskich szkó wyszych i rednich) posiadajcych wyksztacenie co najmniej
rednie, posiadajcych ofert legalnego zatrudnienia w Czechach, którzy uzyskali co najmniej
25 punktów w ramach systemu oceny kwalifikacji,
dowiadczenia zawodowego, jzyka itp. (zob.
rubryka „Program punktowy”). Przywileje:
moliwo uzyskania zezwolenia na pobyt stay
po 1,5-2,5 latach, prawo do poszukiwania pracy
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Program punktowy

Republika
Czeska,
Wielka
Brytania

przez 45 dni w razie jej utraty nie z winy
pracownika, prawo do programów integracyjnych dla pracownika i czonków jego rodziny).
- W Norwegii jako pracownicy wysoko
wykwalifikowani s traktowani cudzoziemcy
uzyskujcy okrelony, wysoki puap
dochodów. Osoby takie uzyskuj prawo
staego pobytu w Norwegii oraz moliwo
poczenia z rodzin od pocztku pobytu.
- W Wielkiej Brytanii cudzoziemcy mog
uzyska prawo pobytu dla pracownika wysoko
wykwalifikowanego. Musz oni udowodni,
e posiadaj wysokie kwalifikacje oraz moliwo znalezienia pracy. Nie musz natomiast
posiada konkretnej oferty pracy. Osoby te
musz uzyska co najmniej 75 punktów w
ramach systemu punktowego (zob. rubryka
„Program punktowy”).
System premiujcy migrantów o najbardziej
podanych cechach z punktu widzenia potrzeb
rynku pracy (potrzeby okrelane zazwyczaj
w perspektywie rednio lub dugookresowej).
- W Republice Czeskiej system punktowy jest
elementem procedury zatrudnienia pracowników wysoko wykwalifikowanych (zob. rubryka
„Specjalne programy dla wysoko wykwalifikowanych”). W jego ramach jest punktowanych
siedem elementów: zatrudnienie na terytorium
Czech, dowiadczenie zawodowe, wyksztacenie,
wiek, wczeniejszy pobyt w Czechach,
znajomo jzyka czeskiego, sowackiego,
angielskiego, francuskiego lub niemieckiego,
czonkowie rodziny. Wnioskujcy o zezwolenie
na pobyt pracownika wysoko wykwalifikowanego musi zebra co najmniej 25 punktów,
aby by zakwalifikowanym do programu.
- W Wielkiej Brytanii system punktowy obejmuje sze elementów, które s oceniane:
wiek, wyksztacenie, wysoko wczeniejszych
zarobków, zwizki z Wielk Brytani, znajomo
jzyka angielskiego, wysoko posiadanych
rodków finansowych. W ramach systemu
punktowego zatrudnienie mog uzyska nastpujce kategorie pracowników: pracownicy
wysoko wykwalifikowani, inwestorzy,
przedsibiorcy, absolwenci szkó wyszych;
pracownicy sponsorowani – wykwalifikowani,
posiadajcy konkretn ofert pracy;
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Kontyngenty

Hiszpania,
Portugalia

Lista zawodów
deficytowych

Hiszpania,
Irlandia

pracownicy okresowi zatrudnieni w okrelonych branach; pracownicy okresowi
zatrudniani na zasadach ogólnych, modzie
podejmujca prac dorywcz; inne kategorie
pracowników.
- W Hiszpanii co roku okrelane s kontyngenty,
a wic liczby pracowników, którzy mog by
zatrudnieni w tym kraju z pominiciem testu
rynku pracy. Cudzoziemcy s rekrutowani
gównie w 20 krajach, z którymi Hiszpania ma
zawarte umowy dwustronne. Koszty podróy
pracownika do Hiszpanii pokrywa pracodawca,
cudzoziemiec jest zobowizany do powrotu do
kraju pochodzenia po zakoczeniu kontraktu,
jeeli kontrakt zakoczony jest wczeniej nie
z winy pracownika, cudzoziemiec ma
zapewnion ochron pastwa hiszpaskiego.
Pracodawca moe rekrutowa pracowników
w ramach kontyngentu pod warunkiem, e
przedstawi co najmniej 10 ofert pracy dla
cudzoziemców. Kontyngenty zazwyczaj
dotycz prac sezonowych, których nie chc
wykonywa rodzimi pracownicy.
- W Portugalii rzd corocznie okrela liczb
pracowników cudzoziemskich, jaka moe
uzyska prac na terytorium Portugalii, biorc
pod uwag sytuacj na rynku pracy. W ramach
kontyngentu pracownicy s rekrutowani
zarówno z zagranicy, jak i ci, którzy ju
przebywaj na terytorium Portugalii.
Lista zawodów, do których wykonywania
brakuje rodzimych pracowników okrelana
przez wadze administracyjne. Zatrudnienie
cudzoziemców w tych zawodach odbywa si
na uproszczonych zasadach, bez uprzedniego
przeprowadzania tzw. testu rynku pracy.
- W Hiszpanii co trzy miesice okrelana jest
na szczeblu centralnym – przy udziale wadz
lokalnych i partnerów spoecznych – lista
zawodów deficytowych. Zezwolenie na prac
w tych zawodach jest wydawane z pominiciem
tzw. testu rynku pracy.
- W Irlandii jest okrelona lista zawodów
deficytowych obejmujca takie typy zawodów
jak: eksperci w zakresie ICT, specjalici
w zakresie ochrony zdrowia, inynierowie
oraz technolodzy, naukowcy i badacze oraz
specjalici ds. biznesu i finansów.
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Specjalny program dla
cudzoziemców
absolwentów

Holandia,
Irlandia,
Niemcy,
Republika
Czeska

Cudzoziemcy posiadajcy ofert pracy dotyczce zawodów okrelonych na tej licie maj
moliwo uzyskania Zielonej Karty (zob.
rubryka „Zielona Karta”) przy niszym progu
dochodowym – minimum 30 tys. EUR rocznie.
- W Holandii absolwenci holenderskich szkó
wyszych oraz absolwenci 150 czoowych
uniwersytetów zagranicznych maj moliwo
uzyskania specjalnej wizy w celu poszukiwania
pracy w charakterze pracownika wysoko
wykwalifikowanego lub zaoenia innowacyjnej
dziaalnoci gospodarczej z okresem wanoci
do jednego roku (w tym czasie musz si
samodzielnie utrzyma ze rodków wasnych
lub z pracy na podstawie zezwolenia na prac).
- w Irlandii zagraniczni absolwenci irlandzkich
szkó wyszych po ukoczeniu studiów maj
prawo pobytu przez 6 miesicy w Irlandii w
celu poszukiwania pracy i w tym czasie ubiega
si o zezwolenie na prac lub o Zielon Kart.
- W Niemczech cudzoziemscy absolwenci
niemieckich szkó wyszych maj prawo
rocznego pobytu po ukoczeniu uczelni w celu
poszukiwania pracy na terytorium Niemiec.
- Absolwenci czeskich szkó wyszych oraz
rednich mog stara si o Zielon Kart
niezalenie od tego, z jakiego kraju pochodz
(Zielona Karta jest przeznaczona dla
obywateli wybranych krajów w wypadku
innych kategorii cudzoziemców).

ródo: materiay z projektu IDEA, pozostae: materiay z CRZL.

Na podstawie powyszego zestawienia oraz analizy efektywnoci, a take
potrzeb polskiej polityki migracyjnej wydaje si, i z caej palety stosowanych
w krajach UE instrumentów odpowiadajcych na potrzeby narodowych rynków
pracy w zakresie zatrudniania pracowników cudzoziemskich, majcych na celu
regulowanie ich napywów, kilka z nich wartych jest szczególnej uwagi. Warto
je potraktowa jako praktyki, które (po odpowiedniej modyfikacji) mog mie
okrelone zastosowanie w wypadku polskiej polityki migracyjnej, a niektóre
jako dowiadczenia, które – z racji swojej specyfiki oraz odmiennych potrzeb
Polski – nie znajd obecnie skutecznego zastosowania w naszym kraju.
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W szczególnoci warto przyjrze si bliej programom adresowanym do
cudzoziemskich absolwentów szkó wyszych. W wielu krajach UE istniej
specjalne uregulowania, które maj na celu zachcenie przedstawicieli tej grupy
do pozostania w danym kraju po zakoczeniu studiów poprzez uatwienie im
spenienia formalnych wymaga (zdobycia pozwolenia na pobyt i prac). Uznani
s oni za grup priorytetow z punktu widzenia potrzeb rynku pracy (wyksztacenie, wysokie kwalifikacje), a dodatkow zalet jest nabyta ju przez nich
znajomo kraju, czsto take jzyka i kultury, co ma nieocenion warto
z punktu widzenia procesu integracyjnego. Wprowadzanie uatwie szczególnie
dla tej grupy jest uzasadniane przez rzdy narodowe jako cz kampanii
w konkurencji z innymi krajami o wysoko wykwalifikowan kadr, tak bardzo
podan we wszystkich pastwach UE. Polska wprawdzie podja ju walk
o t bardzo potrzebn kategori imigrantów, uchwalajc w 2009 r. przepisy
umoliwiajce swobodny dostp do polskiego rynku pracy (bez koniecznoci
posiadania zezwolenia na prac) absolwentom stacjonarnych studiów wyszych
i doktoranckich odbywanych w Polsce, a take przyznajc prawo do zezwolenia
na prac wydawanego automatycznie cudzoziemcom, którzy w okresie 3 lat
poprzedzajcych zoenie wniosku o wydanie zezwolenia na prac ukoczyli
szko lub uczelni wysz z siedzib na terytorium Polski albo innego pastwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jak dotychczas jednak
absolwenci obcokrajowcy wci nie maj moliwoci legalnego pozostania
w Polsce w celu poszukiwania pracy po zakoczeniu studiów (chodzi o osoby,
które nie maj po skoczeniu studiów adnej oferty pracy). Ponadto, zagraniczni
absolwenci polskich szkó wyszych wci – w porównaniu do innych kategorii
cudzoziemców – maj utrudnion moliwo uzyskania zezwolenia na pobyt
stay (do okresu pobytu w Polsce wymaganego do uzyskania tego rodzaju
zezwolenia liczy im si zaledwie poowa okresu pobytu na podstawie wiz
i zezwole na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w zwizku
z odbywaniem studiów w Polsce).
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Podobna sytuacja dotyczy specjalnych programów adresowanych do pracowników
wysoko wykwalifikowanych. Systemy zacht wobec tej grupy (cudzoziemców
posiadajcych okrelone kwalifikacje i/lub wykonujcych okrelone zawody
uznane za wane, podane) istniej w wielu krajach i s powszechnie uwaane
za wspomagajce rozwój gospodarczy poprzez zapewnienie niezbdnej kadry
pracowniczej. W Polsce nadal brak jest takich dziaa. Ich zaplanowanie i
skuteczne wdroenie nie jest jednak atwe. Istnieje bardzo dua konkurencja
pomidzy krajami UE o t grup cudzoziemców i – jak pokazuje przykad
Republiki Czeskiej (instytucja Zielonej Karty i system punktowy) – dobrze
pomylany program nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Wydaje si jednak,
e tak podstawowe rozwizania, jak daleko idce uatwienia w zdobyciu
jednolitego pozwolenia (na pobyt i prac) i moliwoci sprowadzenie czonków
najbliszej rodziny w wypadku imigrantów wysoko wykwalifikowanych
powinny by traktowane i wdroone jako rozwizania pierwszoplanowe.
Kraje jak Hiszpania czy Portugalia wprowadziy mechanizm kontyngentów jako
prób regulacji migracji zarobkowych, w szczególnoci migracji sezonowych
w rolnictwie i tych sektorach gospodarki, gdzie trudno o si robocz
pochodzc z danego kraju. Jednak, jak pokazuj dowiadczenia tych krajów,
kontyngenty wymagaj efektywnego monitoringu potrzeb rynku pracy, systemu
kontroli zatrudnienia (by unikn nieprawidowoci w zatrudnianiu cudzoziemców) oraz nie jest to mechanizm bardzo elastyczny, który w sposób szybki
reaguje na zmieniajce si potrzeby pracodawców, co w przypadku prac
sezonowych ma okrelone znaczenie. W Polsce, gdzie nie ma systemu
monitoringu potrzeb pracodawców ani zatrudnienia cudzoziemców, kontyngenty
nie mogyby by efektywnym mechanizmem regulujcym migracje zarobkowe.
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The Summary of the Report promoting legal instruments implemented
in UE countries regulating the access of foreigners to labour market

The Report consists of detailed and thorough analysis of migration policies of
three countries of the EU: Sweden, Spain and the Netherlands. It focuses on legal
and political regulations implemented in these countries addressed to labour
migration, with a special regard to access of the foreigners to the national labour
markets. All three cases are countries of recent intensive inflows of immigrants,
different in terms of history and sources of immigration, its scale and
characteristics. Immigration as such is in these countries one of the top priorities
in political agenda. They all constitute interesting cases to observe the variety of
models of migration policy adopted within different political systems as well as
its evolution in time, which is a result of global socio-economical changes and
internal transformation of the state. Sweden, Spain and the Netherlands represent
unique cases in term of distinctive tradition of management of migrant inflows
and foreign workforce on the state labour market. To complete the picture, in the
further part of the Report, selected instruments regulating access of the foreign
workers adopted in other countries of the EU are presented.
The cases of Sweden, Spain and the Netherlands are analysed in the Report from
the perspective of management of labour migration. The special attention is paid
to issues such as development of migration inflows in time (last few decades are
taken into consideration with special regard to the current trends), qualitative and
quantitative characteristics of inflows and their changes, model of migration
policy implemented (doctrine, rules of entry, stay and work), special recruiting
programs addressed to select categories of foreign workers (highly qualified,
seasonal, etc.). The analysis is focused on regulations regarded to immigration
from countries outside the EU. A brief institutional system responsible for
conceptualization and implementation of migration policy in these three
countries is also included in the Report. The analysis is based on reliable and
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most up-to-date sources: national and EU statistical data (Eurostat), reports and
briefs prepared by administrative bodies, international and national organizations, academic institutions.
Separated part of the Report is devoted to overview of the instruments and
regulations addressed to foreign workforce applied so far all over the EU. These
should be taken into consideration by decision makers in Poland as examples of
other countries’ experience useful for reflection as good practices for building
migration strategy of Poland. The selection is based on the assumption that
immigration processes in Poland are and will be in the nearest future of short
term (circular, seasonal) character, not settlement one. It means that in case
of Poland, there is a need of searching effective instruments of management
of these particular kind of immigration, and these should be discussed at the
first place. Moreover, Poland – as any other country facing dynamic economic
development – needs highly qualified workforce. Therefore, in the Report a special
attention is paid to examples of practical solutions in migration policies
regulating these categories of labour migration.
Sweden. Among others, the main characteristic of Swedish migration regime is
open and active immigration policy encouraging labour migrants to come and
work in Sweden. Through last decades Sweden became multicultural country,
common destination for foreign workers, asylum seekers, refugees and students
coming from all over the world. Swedish government is very active in the field
of migration and integration policy. Institutional system of migration
management is well developed and centralised; the main body works in the area
of migration is Migration Board (Migrationsverket). Labour market is treated as
main and basic structure of social and economical integration of the foreigners.
Recently Swedish government decided on extensive reform of immigration
legislation, the rules for foreign employees were intensively simplified. The new
system – fully dependent on labour market and Swedish employers’ needs, open
to recruitment of workers of all skill levels and all countries of origin – came into
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force in December 2008. It is recognized as the most liberal in the EU and
innovative one by its simplicity and flexibility. This reform was a result of the
state diagnosis of negative trends of aging population and increasing difficulties
with filling the gaps in labour market; so far Swedish government is satisfied
with its result, however due to short time perspective, it is still difficult to
evaluate the long term impact on Swedish labour market.
Spain. Through last few decades Spain has been transformed from country of
emigration to one of the most important countries of immigration in the EU.
The main factor determining this process as well as characteristics of the inflows
is its geopolitical location – as the southern gate of the EU. Migration policy is
of key importance and immigration is treated as one of the top issues in political
and public debate. In time an institutional structure has been developed in Spain
with Ministry of Labour and Immigration on the top; however, the extensive
decentralization of decision making system and strong position of the regional
authorities must be also kept in mind. Irregular migration has been always an
intensive phenomenon in this country requiring serious political measures;
regularization programs were organized there six times since 1985. To manage
effectively seasonal labour migration, especially in agriculture sector, Spanish
governments implemented system of contingents as well as simplified
procedures addressed to short term foreign workers. To encourage highly
qualified immigrants the special procedure was also implemented.
The Netherlands. The current Dutch migration policy may be described
as selective and double-track – very restrictive towards some categories of
foreigners, especially towards immigrants not integrating well in the Dutch
society (usually low-educated immigrants, from poor countries), and simultaneously very encouraging towards the others, particularly towards highly-skilled
labour migrants. In other words, the main aim of the migration policy of the
Netherlands is to limit unwanted migration and to promote desired immigration
flows. The most important change in the Dutch approach to immigration was
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introduction of obligation to pass integration test: before admission to the
Netherlands, before extension of a temporary residence permit, obtainment of
a permanent residence permit and naturalisation. In turn, desired categories of
immigrants were offered, among others, a very attractive programme for highlyskilled workers as well as for foreign graduates of high schools (not only Dutch)
who want to seek job in the Netherlands as highly-skilled workers or to set up
an innovative company. As a consequence of the new migration policy towards
third country nationals the proportion of highly-qualified foreign workers
increased and currently is higher than other categories of labour migrants.
The Report, in the assumption of its authors, should be informative and
analytical material addressed to decision makers as well as representatives of
public administration in Poland, useful in the process of migration policy
development.

