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Swoboda przepływu pracowników w UE

Zniesienie wszelkiej dyskryminacji  wobec pracowników 
ze względu na przynależność państwową w zakresie:

zatrudnienia

wynagrodzenia

innych warunków pracy

Źródło: opracowanie własne



Źródło: opracowanie własne



Zakres podmiotowy swobody przepływu pracowników 

Ze swobody przepływu pracowników mogą korzystać obywatele UE

Pracownik

Obywatelstwo 

Członkowie 

rodziny 

pracownika

Osoba, która pozostaje w stosunku pracy, a więc wykonuje dla kogoś 

innego pracę zgodnie z jego poleceniami w zamian za wynagrodzenie

Pojęcie członka rodziny obejmuje: współmałżonka lub partnera, bezpośrednich 

zstępnych pracownika oraz zstępnych małżonka lub partnera ( do 21 roku życia 

lub na utrzymaniu),  bezpośrednich wstępnych pracownika oraz współmałżonka 

lub partnera, pozostających na utrzymaniu. 

Źródło: opracowanie własne



Przepływy migracyjne-2015

o Imigracja

o 4,7 mln osób imigrowało do jednego z państw członkowskich UE -28

o 2,4 mln obywateli państw nieczłonkowskich, 

o 1,4 mln obywateli innego państwa członkowskiego UE niż to, do którego 

wyemigrowali,

o około 860 tys. osób migrujących do państwa członkowskiego UE, którego 

obywatelstwo już posiadali (na przykład powracający obywatele lub 

obywatele urodzeni za granicą),

o około 19 tys. bezpaństwowców.

o Emigracja 

o 2,8 mln emigrantów opuściło jakieś państwo członkowskie UE

Dane nie odnoszą się do przepływów migracyjnych do/z UE jako całości, gdyż obejmują one również 

przepływy między poszczególnymi państwami członkowskimi UE.



Przepływy migracyjne-2015

 największa liczba imigrantów ogółem : Niemcy ( 1543,8 tys.), Zjednoczone 

Królestwo (631,5 tys.), Francja (363,9 tys.), Hiszpania (342,1 tys.) i Włochy 

(280,1 tys.)

 największa liczba emigrantów: Niemcy (347,2 tys.), (343,9 tys.), 

Zjednoczone Królestwo (299,2 tys.), Francja (298 tys.) i Polska (258,8 tys.)

 w 17 państwach członkowskich UE wyższy poziom imigracji niż emigracji

 Bułgaria, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Polska, Portugalia, 

Rumunia, Łotwa i Litwa - liczba emigrantów przekroczyła liczbę 

imigrantów



Populacja migrantów (stan na 1.01.2016)  

o Obywatelstwo 

o państwa nieczłonkowskie – 20,7 mln 

o państwa członkowskie UE-28 – 16 mln 

o Miejsce urodzenia 

o państwa nieczłonkowskie - 35,1 mln

o Państwa członkowskie – 19,3 mln 

o Liczba osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE 

wyższa od liczby osób urodzonych poza UE-28 – Węgry, Irlandia, 

Luksemburg, Słowacja, Cypr



Populacja migrantów (stan na 1.01.2016) 

Największa liczba cudzoziemców zamieszkałych w państwach członkowskich 

UE w dniu 1 stycznia 2016 r. mieszkała w :

• Niemczech (8,7 mln osób), 

• Zjednoczonym Królestwie (5,6 mln), 

• Włoszech (5,0 mln), 

• Hiszpanii (4,4 mln) 

• Francji (4,4 mln). 

76% łącznej liczby 

cudzoziemców w UE

63% ogółu ludności  

UE-28



Odsetek cudzoziemców wśród 

mieszkańców, 2016



Struktura według wieku populacji obywateli 

i cudzoziemców, UE-28, 2016 



Źródło: GUS na podstawie prognoz Eurostat



Sytuacja demograficzna UE a imigracja 

• niski przyrost naturalny w UE 

• starzejące się społeczeństwo europejskie 

• rola imigracji w kształtowaniu liczby oraz struktury 

ludności UE



Zmiany liczby ludności w UE 



Podsumowanie

o relatywnie dobra sytuacja ekonomiczna oraz stabilność

polityczna UE – istotny czynnik przyciągający dla osób spoza

Europy

o migracja międzynarodowa jako narzędzie uzupełniania

określonych niedoborów na rynku pracy

o rola imigracji w kształtowaniu sytuacji demograficznej UE

o przyciąganie migrantów o odpowiednim profilu
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