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Streszczenie
Migracja Ukraińców do Polski uległa znacznemu zwiększeniu z chwilą odzyskania
niepodległości przez Ukrainę. Sprzyjała temu polityka wewnętrzna tego państwa, w wyniku
której ułatwiono dostęp obywateli do paszportów. Ponadto podpisanie stosownych umów
z Polską stało się podstawą do masowych wyjazdów Ukraińców na szeroko rozumiany
Zachód, w tym przede wszystkim do Rzeczypospolitej. Szczególne nasilenie migracji
zaobserwować można po próbach zmian społeczno-politycznych u naszego wschodniego
sąsiada, a największa liczba migrantów z Ukrainy ma związek z zajęciem Krymu przez
Federację Rosyjską oraz sytuacja w Donbasie.
Znaczna liczba Ukraińców przebywających do Polski z różnych powodów, w tym
podejmujących pracę, studiujących, czy uprawiających tzw. turystykę handlową, ma wpływ
na zwiększoną ilość dokonanych przestępstw. Na podstawie danych otrzymanych
z Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że ich udział w ogólnej liczbie osadzonych
lub aresztowanych w Polsce jest stosunkowo niewielki. Należy też zauważyć, że pomimo
dużych ułatwień w przekraczaniu granicy, każdego roku polska Straż Graniczna z różnych
przyczyn formalnych (podrobione dokumenty podróży, wizy, paszporty, stemple) odmawia
pozwolenia na wjazd do RP znacznej liczbie obywateli Ukrainy.
Słowa kluczowe: traktat międzynarodowy; umowa międzynarodowa; granica; migracja;
cudzoziemcy; azyl; pobyt czasowy
MIGRATION OF THE UKRAINIANS TO POLAND FROM 2007 TO 2016.
LEGAL BASIS, SYMPTOMS AND CONSEQUENCES OF THE PHENOMENON
Summary
Migration of the Ukrainians to Poland has significantly increased after Ukraine gain its
independence. It was favored by the internal policies, which simplified gaining passports by
the citizens of this country. Moreover, signing fitting agreements with Poland had became
basis for mass departures of the Ukrainians to Western Europe, especially to the Republic
Poland. A large intensification of migration had been noticed after socio-political changes
attempts and the huge amount of migrants is connected with the situation in Donbass and
establishing Russian control over Crimea.
A large quantity of Ukrainians residing in Poland by different reasons, including working,
studying and practicing so-called „mercantile tourism”, has an influence on higher crime rate.
Based on data from Central Board of Prison Service, the number of Ukrainians imprisoned or
arrested is relatively low. It should also be noted that despite many facilitations of the
crossing the border, the Polish Border Guard ,for different formal reasons (forged travel
papers, visas, passports, stamps), decline to enter Poland a large number of the Ukrainians
every year.
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