
JAK KRAJE REGULUJĄ M IGRACJĘ?

Kraje próbują przyciągnąć 
cudzoziemców 

przydatnych dla rozwoju 
danego państwa.

Jednocześnie starają się 
ograniczać i utrudniać migrację 

tych osób, które w ich opinii nie są 
pożądani w danym kraju.

CELE POLITYKI 
MIGRACYJNEJ

Kryter ium 
wynagrodzen ia

System 
kwotowy

Ustalony limit liczby 
wydawanych pozwoleń 

na pobyt lub wiz.

System kontrol i  
potrzeb rynkowych

Przed zatrudnieniem osoby 
z zagranicy istnieje 

obowiązek poszukania 
pracownika w kraju.

Próg wynagrodzenia narzucony 
cudzoziemkom, aby pracownicy 

zagraniczni nie wpływali na 
zarobki pracowników lokalnych.

System punktowy

Migranci otrzymują punkty 
na podstawie ich 

potencjalnego wpływu na 
rozwój życia i gospodarki 

kraju przeznaczenia.

Analityczce danych z doktoratem do 
przekroczenia progu wystarczy wykształcenie 

i zawód. Osoba po szkole zawodowej, aby 
otrzymać wystarczającą liczbę punktów, 

powinna też świetnie znać lokalny język i mieć 
umowę o pracę z lokalnym pracodawcą.

Australia, USA

Odpowiedź na potrzeby rynku pracy, jeśli brak rodzimych mieszkańców o 
odpowiednich kwalifikacjach lub chęci wykonywania niektórych prac.

Znalezienie pracowników 
sezonowych do 

nieatrakcyjnych prac.

Migrant może 
pozostać w kraju 

przeznaczenia przez 
ograniczony czas.

Wiele krajów reklamuje i umożliwia tanie studia na 
wyższych uczelniach, aby przyciągnąć chętnych.

Czesne to dla uczelni 
dodatkowy dochód, a kraj 
może wcześnie zatrudnić 

najzdolniejszych.

Polityka migracji rodzinnej 
reguluje zasady sprowadzenia 

członków rodziny przez 
migranta z prawem pobytu.

Kraje zezwalają na 
migrację rodzin ze 

względów 
humanitarnych.

Ze względów humanitarnych. Ustala warunki 
pobytu osób, których życie w ich rodzinnym 

kraju było w niebezpieczeństwie.

Migracja 
zarobkowa

SEZONOWA M IGRACJA 
ZAROBKOWA

MIGRACJA OSÓB WYSOKO 
WYKWAL IF IKOWANYCH

MIGRACJA 
EDUKACYJNA

MIGRACJA 
RODZ IN

POL ITYKA 
AZYLOWA

NAJWAŻN IEJSZE 
PYTAN IA  POL ITYK I  

M IGRACYJNEJ

Kogo chcemy przyciągnąć?

Jaką liczbę migrantów?

W jakim celu?

SPOSOBY REGULOWANIA MIGRACJI Kraje stosują 
różne przepisy 

dla różnych grup 
migranckich.

Np. dla jednej z grup 
może obowiązywać 

system kwotowy, a dla 
innej system 

punktowy.

Np. zdolna programistka jest 
motorem rozwoju firmy, 

która w przyszłości może 
stworzyć setki nowych 

miejsc pracy.

Wiele krajów 
konkuruje o 

osoby 
utalentowane.

Przyciągnięcie 
zdolnych osób, aby 
też tworzyły nowe 

miejsca pracy.

Infografiki o migracji powstały w ramach projektu „Shared journeys”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Estonian Centre for International Development (EstDev).
Tłumaczenie na język polski zostało zrealizowane w ramach projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Treść wyraża wyłącznie 

poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.


