
Streszczenie 

Opracowanie jest analizą polityki imigracyjnej Polski w latach 2004-2015. Celem dysertacji 

było kompleksowe ujęcie przedmiotowej polityki poprzez uwzględnienie najważniejszych 

determinant o charakterze historycznym, gospodarczym, prawnym, społeczno-kulturowym 

oraz z zakresu bezpieczeństwa. Zagadnieniem podjętym w dysertacji jest także rola państwa 

jako głównego podmiotu-regulatora migracji poprzez wskazywanie rozwiązań prawno-

instytucjonalnych oraz norm, które kształtują politykę imigracyjną w Polsce. Analizie 

poddano procesy i wydarzenia, które ostatecznie wpłynęły na kształt przyjętej i realizowanej 

koncepcji przedmiotowej polityki. W zakresie  zainteresowań pozostał także wpływ 

członkostwa w Unii Europejskiej i strefy Schengen na politykę imigracyjną Polski. Dysertacja 

zawiera analizę najważniejszych dokumentów rządowych odnoszących się do kwestii polityki 

imigracyjnej, integracji cudzoziemców oraz rozwoju Polski w perspektywie średnio- i 

długookresowej. W pracy ujęto analizę strategii rozwoju dziesięciu największych miast Polski 

oraz inicjatyw i programów realizowanych na rzecz imigrantów w tychże miastach w latach 

2004-2015. Całość rozważań podjętej problematyki uzupełniły wybrane dane statystyczne 

publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Straż Graniczną, Policję oraz Urząd do 

Spraw Cudzoziemców. 
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Summary 

The study is an analysis of the Polish immigration policy in the years 2004-2015. The aim of 

the dissertation was to comprehensively present the policy in question by taking into account 

the most important historical, economic, legal, socio-cultural and security determinants. The 

dissertation also focuses on the role of the state as the main subject-regulator of migration by 

indicating legal and institutional solutions or norms that shape the immigration policy in 

Poland.  The analysis covers the processes and events that ultimately influenced the shape of 

the adopted and implemented concept of the policy in question. Additionally, this research 

approaches the issue of the influence that the membership in the European Union and the 

Schengen Area has on the immigration policy of Poland. The dissertation contains an analysis 

of the most important government documents relating to the issue of immigration policy, 

integration of foreigners and development of Poland in the medium- and long-term 

perspective. Finally, the paper investigates the development strategies of ten largest Polish 

cities as well as the initiatives and programmes for immigrants realized there in the years 



2004-2015. The study is complemented by selected statistical data published by the Central 

Statistical Office, the Border Guard, the Police and the Office for Foreigners. 
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