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W ostatnich kilku latach gwałtownie wzrosła liczba cudzoziemców pracujących  

i studiujących na terenie województwa śląskiego. Jeszcze przed przybyciem do regionu 

uchodźców, zmuszonych bestialstwem wojny do poszukiwania schronienia poza granicami 

Ukrainy, wielkość populacji obcokrajowców można było szacować na równi z liczebnością 

największych miast województwa. To tak, jakby pojawiło się na jego obszarze nowe, 

rozproszone geograficznie miasto – Migrantowo Śląskie. 

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że współdzielimy miejsca zamieszkania, 

pracy i edukacji z osobami pochodzącymi z innych rejonów świata, z odmiennym tłem 

kulturowym. Pracujący czy studiujący obcokrajowcy są ważnym zasobem województwa, 

wspierają jego potencjał demograficzny, ekonomiczny czy kulturowy. Dostrzeżenie tego 

potencjału powinno prowadzić do poszukiwania form jego aktywizacji, korzystnych zarówno 

dla przybyszów, jak i społeczności przyjmującej. Pilnie potrzebne zdaje się przemyślenie 

i wdrożenie lokalnych polityk migracyjnych i integracyjnych. Im więcej możliwości 

stworzymy przybyszom, tym efektywniej możemy skorzystać z ich kwalifikacji, kompetencji 

i uzdolnień. 

Każde działanie, szczególnie jeśli dotyczy nowego społecznego zjawiska, powinno 

zostać poprzedzone diagnozą. Opierając się na tej przesłance, postanowiliśmy sprawdzić, jak 

sami cudzoziemcy postrzegają swoje życie na terenie województwa śląskiego. Co nimi 

kierowało w wyborze tego regionu? Jak go postrzegają? Jakie mają życiowe plany?  

Co ciekawe, wśród czynników skłaniających do wyboru województwa śląskiego jako 

miejsca emigracji zagraniczni pracownicy najczęściej wskazywali… przypadek (25,6% 

wskazań), nieco rzadziej polecenie znajomych lub rodziny, przebywających tu już wcześniej 

(24,8%). Ten drugi czynnik z roku na rok staje się coraz bardziej istotny, co można uznać za 

symptom tworzenia się łańcuchów migracyjnych. Dla studentów zagranicznych z kolei 

największe znaczenie miała oferta uczelni – proponowane im dogodne warunki studiowania 

(46,7%) oraz wysoki poziom naukowy (38,9%). Ważne są także niższe koszty utrzymania niż 

w przypadku innych rozpatrywanych miejsc studiów zagranicznych (42,6%). W sumie 

Najważniejsze 
ustalenia 
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na terenie województwa śląskiego w roku akademickim 2020/2021 studiowało 5 560 

cudzoziemców (z ogólnej liczby 106 411 studentów). 

Obcokrajowcy postrzegają woj. śląskie jako region obfitujący w wiele ciekawych 

wydarzeń kulturalnych (61,2%) oraz atrakcyjny turystycznie (59,2%). Większość twierdzi też, 

że koszty utrzymania w województwie śląskim są niższe niż w innych regionach Polski 

(54,7%). Dla zdecydowanej większości zagranicznych pracowników atutem jest także dobra 

infrastruktura transportowo-komunikacyjna (84,5%). 

Co budujące, większość respondentów uznała, że mieszkańcy województwa śląskiego 

są pozytywnie nastawieni do obcokrajowców (66,1%). Badani cudzoziemcy byliby gotowi 

polecić swoim znajomym w kraju pochodzenia przybycie na teren województwa śląskiego – 

zarówno do pracy (stwierdziło tak 77,5% pracowników zagranicznych), jak i na studia 

(zadeklarowało tak 80,3% studentów). Równocześnie mniej niż połowa respondentów 

dostrzega podejmowane przez instytucje samorządowe działania, wspierające integrację 

cudzoziemców (48,9%). 

Wśród badanych pracowników 40,3% chciałoby na stałe już mieszkać  

w województwie śląskim. Odsetek ten jest znacznie niższy w grupie studentów. Choć 

zaledwie 12,9% z nich zadeklarowało, że zamierza po studiach wrócić do kraju pochodzenia, 

na terenie województwa śląskiego chce pozostać 25,1%. Wynik ten pokazuje olbrzymi –  

i wciąż niewykorzystany – potencjał dla województwa śląskiego tkwiący w tej grupie. 

Badania potwierdzają, że potrzebne jest odejście od traktowania międzynarodowej 

mobilności jako czasowej, przejściowej efemerydy. Mamy nadzieję, że prezentowana 

diagnoza będzie inspirująca i przydatna w zarządzaniu procesami migracyjnymi  

i integracyjnymi, a także przyczyni się do postrzegania ich jako wyzwania, które może być 

ważnym impulsem rozwojowym i szansą dla regionu. Próbując z niej korzystać, powinniśmy 

jednak kategorycznie unikać postrzegania cudzoziemców wyłącznie jako siły roboczej czy 

dodatkowych uczelnianych zasobów. Dla wszystkich znacznie bardziej użyteczne będzie 

budowanie relacji partnerskich i takie nimi zarządzanie, aby nie zamykając oczu na różne 

potencjalne problemy, jak najefektywniej skorzystać z międzykulturowego spotkania. 
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Migracja i integracja – dwa słowa klucze, hasłowo przywołujące obszary wyzwań 

należących obecnie do najważniejszych i najpilniejszych, również (czy wręcz: przede 

wszystkim) na szczeblu regionalnym. Przez długi czas przyzwyczajeni do jednego 

migracyjnego kierunku – z Polski na Zachód – doświadczamy od jakiegoś czasu nowej 

sytuacji. Oto i „my” stajemy się atrakcyjnym miejscem dla imigrantów poszukujących 

możliwości poprawy statusu materialnego czy zagranicznych studentów rozglądających się za 

dobrą edukacją. Bestialstwo wojennego terroru w Ukrainie, zmuszające tak wiele osób do 

opuszczenia swoich domostw i poszukiwania bezpiecznego schronienia za granicą, nadaje 

tym zjawiskom dodatkowy, dramatyczny wymiar. 

Kilka ostatnich lat dobitnie pokazało znaczenie cudzoziemców dla rynku pracy, 

rozwoju przedsiębiorstw czy funkcjonowania uczelni wyższych w województwie śląskim. 

Troska o zapewnienie przybyszom jak najlepszych warunków pobytu i ich integrację  

w nowych miejscach zamieszkania może opierać się na oczywistym imperatywie gościnności 

– notabene cechy często uznawanej za jeden z wyróżników kulturowych regionu. Leży ona 

wszak także w jak najlepiej rozumianym interesie dotychczasowych mieszkańców 

województwa. Im więcej możliwości i szans stworzymy przybyszom, tym efektywniej 

możemy skorzystać z ich zasobów, kompetencji i zdolności. Właściwie budowane 

międzykulturowe relacje stwarzają szanse na poprawę jakości życia nie tylko nowo 

przybyłym, lecz wszystkim mieszkańcom województwa. 

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dwoma bezprecedensowymi 

wydarzeniami, które odcisnęły znaczące piętno na sytuacji obcokrajowców w Polsce. 

Pierwszym z nich była wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 pandemia, która równie 

niespodzianie, co radykalnie przenicowała wiele obszarów naszej codzienności1. Przyniosła 

nam również z sobą nieznane dotąd w takim natężeniu poczucie dojmującej niepewności. 

Perturbacji wynikających z takiego stanu osoby przebywające poza granicami własnych 

państw doświadczały w dwójnasób. Dotyczyły one nie tylko psychicznych obciążeń, 

będących rezultatem oddalenia od bliskich i rodzimego środowiska, lecz także wymiernych 

 
1 Przypomnijmy: pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 r. 

(https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce). Od 20 marca obowiązywał stan 

epidemii, który zniesiono 16 maja 2022 r. 

(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001025/O/D20221025.pdf). 

Wprowadzenie 
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realiów egzystowania w krajach pobytu. Pandemiczny reżim hamujący mobilność odcisnął 

piętno szczególnie mocno na takich branżach jak transport, turystyka, hotelarstwo czy 

gastronomia – a więc sektorach, w których często znajdują zatrudnienie imigranci. 

Problematyczny dla wielu zagranicznych pracowników był także transfer pracy do formy 

zdalnej – warunki lokalowe oraz dostępna infrastruktura technologiczna stanowiły w wielu 

przypadkach istotną barierę w jej wykonywaniu. Współdzielenie – z przyczyn 

ekonomicznych – przestrzeni mieszkaniowych stanowiło nie tylko dodatkowe ryzyko 

zakażenia, lecz także niejednokrotnie przyczyniało się podczas lockdownu do kolejnych 

psychicznych dolegliwości. Utrudnione (a w niektórych momentach wręcz niemożliwe) 

odwiedziny bliskich w kraju pochodzenia, słabe rozeznanie w meandrach lokalnego systemu 

służby zdrowia – wszystko to sprawiało, że doświadczana przez imigrantów pandemiczna 

(nie)rzeczywistość stała się jeszcze trudniejsza. Wiele z powyżej przywołanych komplikacji 

dotykało także zagranicznych studentów.  

Drugim istotnym wydarzeniem jest oczywiście wojna w Ukrainie, 

której barbarzyństwo zmusiło do ucieczki ogromną liczbę mieszkańców (a przede wszystkim 

mieszkanek) tego kraju. Wielu z nich znalazło schronienie na terytorium Polski, również na 

obszarze województwa śląskiego. Wedle raportu „Miejska gościnność: wielki wzrost, 

wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach”  

w samych Katowicach 1 kwietnia 2022 r. przebywało 96 462 Ukraińców, co stanowiło około 

25% ogółu mieszkańców miasta. Natomiast liczba uchodźców z Ukrainy na terenie 

Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – według autorów opracowania – wynosiła 302 963 

(Wojdat, Cywiński, 2022). Sytuacja ta nie tylko przymusza lokalnych decydentów 

do bezzwłocznego podejmowania prób efektywnego zarządzania procesami migracyjnymi  

i integracyjnymi, lecz jest także olbrzymim wyzwaniem dla samych przybyszów, również 

dla tych obcokrajowców, którzy zamieszkiwali tereny województwa śląskiego jeszcze 

przed wojną. 

Nieprzewidywalność i niestabilna sytuacja ekonomiczna, której obecnie 

doświadczamy, budzi powszechne poczucie niepokoju, dotyczące bytowej stabilizacji  

i warunków życia. Z wielu rozmaitych powodów pracownicy zagraniczni są grupą 

szczególnie dotkliwie – i zwykle w pierwszej kolejności – narażoną na reperkusje 

gospodarczych zawirowań. Ryzyko ekonomicznej marginalizacji wynika z częstego 

traktowania ich jako najbardziej elastycznej siły roboczej – w przypadku pojawiających się 

problemów, nierzadko jako pierwsi odczuwają ich konsekwencje.  



7 
 

Obrazując sytuację migrantów, błędem byłoby jednak koncentrowanie się wyłącznie 

na aktualnym kontekście, skrótowo powyżej zarysowanym. Pracownicze czy studenckie 

migracje międzynarodowe nie są przejściowym wyzwaniem naszych czasów, jakimś 

efemerycznym zjawiskiem. Globalizacja i demografia to tylko dwa z haseł wywoławczych, 

których nie da się ominąć, próbując prognozować procesy migracyjne w przyszłości. 

Wszystko to powinno zachęcać do projektowania programów integracyjnych i podejmowania 

działań, mających na względzie dobro zarówno przybywających, jak i społeczności 

przyjmującej. 

Szczególnie potrzebne wydaje się to na terenie województwa śląskiego. Podstawową 

przesłanką do tego może być gwałtownie rosnąca liczba wydawanych zezwoleń na pracę 

cudzoziemców. W latach 2015–2021 wzrosła ona ponad dwudziestoczterokrotnie. W tym 

samym czasie dynamika wzrostu w skali całej Polski wyniosła niecałe 800% (tabela 1).  

W roku 2021 województwo śląskie plasowało się na trzecim miejscu w Polsce pod względem 

liczby wydanych zezwoleń (10,8% ogólnej liczby), tuż za województwami mazowieckim 

(18%) oraz wielkopolskim (14,8%). W skali całego kraju najczęściej wydawano je 

obywatelom Ukrainy (64,5% ogólnej liczby) (Zezwolenia na pracę…, 2022). 

 

Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców w latach 2015–2021 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2022).  

  

Liczba wydanych zezwoleń na pracę jest istotna dla uwidocznienia ekstraordynaryjnej 

dynamiki wzrostu liczby imigrantów w Polsce, w tym również w województwie śląskim.  

Z pewnością jednak dane te mniej mówią o ogólnej liczbie imigrantów, którzy przebywali  

i przebywają na tym obszarze. Kwestia precyzyjnego określenia ich populacji zwykle bywa 

problematyczna. Opierając się jednak na agregujących różne wskaźniki szacunkach 

Głównego Urzędu Statystycznego, możemy przyjąć, że na koniec lutego 2020 r. – a więc tuż 

przed wybuchem pandemii – przebywało w Polsce około 2,2 mln cudzoziemców, z czego 

około 1,4 mln stanowili obywatele Ukrainy (Populacja cudzoziemców…, 2020). Gdyby – 

bardzo mocno upraszczając – uznać za wskaźnik bazowy odsetek wydanych w województwie 

OBSZAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Polska 65 786 127 394 235 626 328 768 444 738 406 496 504 172 

śląskie  2 003 7 175 23 160 21 924 39 077 34 469 48 736 
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śląskim zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby w Polsce (10,8%), można 

domniemywać, że na terenie województwa mogło wówczas przebywać nawet ponad 200 

tysięcy imigrantów. 

 Niezależnie od precyzji tego rodzaju wyliczeń, jedna kwestia jest niepodważalna:  

w ostatnich latach na terenie województwa śląskiego pojawiła się populacja imigrantów 

dorównująca swoją liczebnością jego największym miastom. Ćwicząc wyobraźnię, możemy 

uznać, że na terenie regionu powstało nowe miasto – Migrantowo Śląskie. Wydatnie pomaga 

ono w budowaniu lokalnego PKB – wedle danych Narodowego Banku Polskiego sami 

imigranci z Ukrainy w ostatnich latach przyczyniali się do wzrostu polskiego PKB o ok. 0,5 

p.p. rocznie (Strzelecki 2020). Z punktu widzenia województwa śląskiego kapitalne znaczenie 

ma jednak jeszcze inny czynnik – nowo przybyli mieszkańcy województwa pomagają 

uzupełnić powiększającą się lukę demograficzną na jego obszarze. 

 Ciężar gatunkowy i istotność tego problemu pokazują opublikowane niedawno 

informacje, pochodzące z najbardziej wiarygodnego źródła – czyli z ostatniego Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku. Opracowane przez GUS dane 

wskazują, że województwo śląskie zamieszkuje obecnie 4,403 mln osób – z czego 3,352 mln 

to mieszkańcy miast, a 1,051 mln – mieszkańcy wsi. Pod względem liczby ludności 

województwo śląskie lokuje się na drugim miejscu w kraju (po woj. mazowieckim), a jego 

mieszkańcy stanowią 11,6% ogółu ludności Polski. Zestawiając te liczby z danymi  

z poprzedniego Spisu Powszechnego (2011 r.), możemy dostrzec spadek liczby mieszkańców 

województwa na przestrzeni 10 lat aż o ponad 227 tys. osób. Co równie ważne, województwo 

śląskie cechuje się niższym od średniej krajowej, odsetkiem osób w wieku 

przedprodukcyjnym (17,4% względem 18,4% w całej Polsce) oraz wyższym niż 

ogólnopolska średnia odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym (23,7% do 22,3%) 

(Narodowy Spis Powszechny…, 2022). 

 Ważny z punktu widzenia rozwoju województwa jest także wzrost liczby studentów 

zagranicznych decydujących się na naukę w uczelniach regionu. W roku akademickim 

2020/2021 na terenie województwa śląskiego studiowało ogółem 106 411 osób, z czego 5 560 

stanowili cudzoziemcy. Porównanie do danych ogólnopolskich pokazuje wciąż obecny 

potencjał wzrostu umiędzynarodowienia uczelni znajdujących się na tym terenie. W skali 

całej Polski obcokrajowcy stanowią 6,97% studentów, natomiast na terenie województwa 

śląskiego – 5,23%. Identyfikacja motywacji do studiowania na interesującym nas obszarze, 

ale także poznanie opinii studentów przybyłych z zagranicy na temat województwa zdaje się 

więc bardzo potrzebnym i potencjalnie przydatnym działaniem. 
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Przywołując najważniejsze konteksty prowadzonego przez nas badania, chcemy 

jednak nade wszystko pamiętać o fundamentalnym znaczeniu podmiotowości  

i indywidualności każdego cudzoziemca, który przybywa do regionu. Każdy przybysz – 

uchodźca i imigrant, student i pracownik – to indywidualna jednostka, przybywająca  

z własnym bagażem życiowych doświadczeń, oczekiwań i obaw. Przypisywana Maksowi 

Frischowi sentencja, zgryźliwie komentująca ignorowanie fundamentalnego ludzkiego 

wymiaru polityk integracyjnych – „proszono o siłę roboczą, lecz przybyli ludzie” (Scheffer 

2010: 285) – przypomina o konieczności wychodzenia w analizach zjawisk migracyjnych 

poza wąską perspektywę potrzeb społeczności przyjmującej. Opierając się na tym 

imperatywie, chcieliśmy bezpośrednio poznać opinię przebywających na terenie 

województwa śląskiego cudzoziemców, im oddać głos. Znajomość ich problemów, ale  

i zasobów, jest kluczowa dla dobrej, korzystnej dla wszystkich kooperacji i – jak mamy 

nadzieję – może dostarczyć użytecznej wiedzy dla jednostek samorządowych, środowisk 

biznesowych, pracodawców czy instytucji edukacyjnych. 
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Podstawowym celem badań była diagnoza sytuacji pracowników i studentów 

zagranicznych przebywających w województwie śląskim, uwzględniająca specyfikę okresu 

prowadzonych analiz (czas trwania pandemii COVID-19). W tym celu skonstruowane zostało 

narzędzie badawcze w postaci dwóch kwestionariuszy ankiety – osobno dla osób pracujących 

oraz dla studiujących w województwie śląskim. Jego elektroniczna wersja, pozwalająca na 

gromadzenie danych, powstała dzięki współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym 

BIOSTAT. Narzędzie sporządzone zostało w czterech wersjach językowych: polskiej, 

angielskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Kwestionariusze – wraz z zaproszeniem do wzięcia 

udziału w badaniu w różnych wersjach językowych – zostały umieszczone na stronie 

internetowej Stowarzyszenia PRO-SILESIA. 

Prowadzenie badań w środowiskach cudzoziemców zazwyczaj łączy się  

z trudnościami w dotarciu do respondentów. Stało się to także naszym doświadczeniem,  

a pandemia i związane z nią życiowe komplikacje – jak zresztą zakładaliśmy – wzmocniły 

jeszcze skalę wyzwania. Mierząc się z nimi, zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu 

kolportowaliśmy za pomocą różnorodnych kanałów komunikacyjnych. Korzystaliśmy między 

innymi z możliwości zamieszczenia informacji (w wersjach językowych analogicznych do 

stosowanych w kwestionariuszu) na portalu Facebook, na rozmaitych grupach zrzeszających 

obcokrajowców. Olbrzymim i bezcennym wsparciem była dla nas także pomoc różnych 

instytucji (np. urzędy pracy, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe), które przekazywały 

informacje o badaniu swoim interesariuszom lub pomagały w kolportowaniu narzędzia 

badawczego.  

Badania prowadzone były w okresie od maja 2021 do stycznia 2022 r. Biorąc pod 

uwagę kontekst historyczny, był to więc czas – z jednej strony – zmagania się z pandemią 

COVID-19 (i powolnego z niej wychodzenia), z drugiej – okres tuż przed agresją Rosji na 

Ukrainę i spowodowanych tym przymusowych migracji na olbrzymią skalę. Osiągnięte 

rezultaty dają nam więc wgląd w sytuację zagranicznych pracowników i studentów pomiędzy 

tymi dwoma znaczącymi wydarzeniami. Pozwalają na rozpoznanie sytuacji cudzoziemców  

w województwie śląskim i ich postrzegania regionu jeszcze przed gwałtownym wzrostem 

populacji obcokrajowców na jego terenie. Wydaje się to ważne, bo pozwala zrekonstruować 

motywacje i postrzeganie województwa przez osoby, których decyzje o wyjeździe z kraju  

Metodologia 
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i wybór zahaczającego o województwo śląskie szlaku migracyjnego nie były stymulowane 

wojenną koniecznością. 

W badaniu wzięło udział 448 respondentów (319 studentów i 129 pracowników),  

w tym 218 kobiet (48,7%) i 230 mężczyzn (51,3%). Pochodzili oni aż z 74 różnych państw – 

przede wszystkim z Ukrainy (41,7% – 187 osób). Kolejne państwa reprezentowane były już  

w znacznie mniejszym stopniu: dziesięcioro lub więcej respondentów pochodziło z Białorusi 

(7,1% – 32 osoby), Nigerii (5,80% – 26 osób), Rosji (3,8% – 17 osób), Uzbekistanu (15 osób 

– 3,3%), Indii (12 osób – 2,7% ) oraz Etiopii (10 osób – 2,2% ). Znacznie bardziej 

zróżnicowaną etnicznie grupą respondentów byli studenci. Wśród pracowników 

reprezentowanych było 27 nacji, zdecydowanie jednak dominowali obywatele Ukrainy 

(60,5% badanych). 

W oczywisty sposób nasze badania nie miały charakteru badań reprezentatywnych. 

Nie taki był cel, który sobie postawiliśmy. Naszą ambicją było raczej wstępne rozpoznanie 

różnych wymiarów sytuacji cudzoziemców w województwie śląskim niż wszechstronna 

diagnoza. Jesteśmy jednak przekonani, że sprawozdawany tu projekt badawczy przyniósł 

potencjalnie inspirujące rezultaty, uwidaczniające obszary relacji obcokrajowców  

z województwem śląskim wymagające szczególnej troski. W ten sposób – mamy nadzieję – 

projekt może być ważną wskazówką dla samorządowych decydentów, pracodawców, 

organizacji pozarządowych i wszystkich innych instytucji, zajmujących się problematyką 

migracyjną. W końcu – stanowić może także rzetelne źródło i punkt wyjścia do kolejnych 

naukowych eksploracji w tym obszarze. 
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W przypadku pracujących na terenie województwa śląskiego obcokrajowców 

interesowały nas ich motywacje przyjazdowe, postrzeganie regionu oraz plany na przyszłość. 

Identyfikacja tych obszarów wydaje się niezbędna do rzetelnego i odpowiadającego na 

potrzeby projektowania regionalnej polityki migracyjnej i integracyjnej. Ważnym 

komponentem badania były także pytania dotyczące indywidualnych doświadczeń 

cudzoziemców, związanych z pracą w warunkach pandemii COVID-19. 

 

Dlaczego województwo śląskie?  

Pytanie o przyczyny wyboru województwa śląskiego jako miejsca emigracji jest 

kluczowe z punktu widzenia zrozumienia motywacji przybywających tu zagranicznych 

pracowników. W badaniu podjęliśmy się próby rozpoznania najważniejszych czynników 

przyciągających (pull-factors), które zadecydowały o wyborze tej lokalizacji. Deklarowane 

przez respondentów przyczyny są też przy okazji wiarygodnym miernikiem wizerunku 

województwa – tego, w jaki sposób było ono obecne w świadomości osób podejmujących 

decyzję o wyjeździe do pracy za granicę. 

Uzyskane wyniki (wykres 1) pokazują dużą różnorodność wskazywanych przez 

migrantów przyczyn przybycia do województwa śląskiego. Charakterystyczne, że wśród 

wskazań największy był odsetek odpowiedzi „Zadecydował o tym przypadek” (25,6%).  

W procesie podejmowania decyzji o wyjeździe za granicę województwo śląskie nie 

wyróżniało się w świadomości respondentów jako obszar „wysokiego poziomu życia” (4,7%) 

czy „wysokich zarobków” (5,4%). Znaczący jest również fakt, że niemal co czwarty 

pracownik zagraniczny (24,8%) trafił do województwa śląskiego z polecenia znajomych bądź 

członków rodziny, którzy już wcześniej tu przebywali. Dla co piątego obcokrajowca (20,2%) 

znaczenie miało przeświadczenie, że na terenie województwa łatwo będzie można znaleźć 

pracę. 

Wśród wskazywanych motywacji dostrzec można różnice pomiędzy kobietami  

a mężczyznami. Ci drudzy częściej niż kobiety wskazywali na przypadek (29,2% do 23,5%), 

z kolei kobiety częściej wskazywały na polecenie rodziny lub znajomych (28,4% do 18,8%) 

oraz bliskość kulturową i brak problemów z adaptacją (14,8% do 8,3%).  

Obcokrajowiec 
w pracy 
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Uzyskane rezultaty mogą prowadzić do postawienia hipotezy, że cudzoziemcy 

przybywający do pracy w województwie śląskim nie postrzegają go jako regionu mającego 

jakieś unikalne pozytywne wyróżniki. Ważnym ustaleniem jest widoczne w badaniu 

tworzenie się łańcuchów migracyjnych, opartych o opinie osób, które już wcześniej na 

obszarze województwa mieszkały. W populacji osób przebywających na jego terenie dłużej, 

znaczenie częściej o przyjeździe decydował przypadek (pobyt trzy lata i więcej – 28,8%, rok–

dwa lata – 26,9%, krócej niż rok – 11,1%). Odwrotna zależność uwidoczniła się z kolei przy 

wskazaniach na polecenie województwa przez znajomych czy rodzinę (pobyt trzy lata  

i więcej – 13,6%, rok–dwa lata – 30,8%, krócej niż rok – 44,4%). Dowodzi to, że przy 

wyborze województwa na miejsce zamieszkania coraz mniejsze znaczenie mają czynniki 

losowe, które zastępowane są rekomendacjami przebywających już na terenie województwa 

osób. 

 

Wykres 1. Przyczyny wyboru przez imigrantów województwa śląskiego jako miejsca 

pobytu 

 

Źródło: badania własne. 

 

Postrzeganie województwa śląskiego przez zagranicznych pracowników 

Przebywających na terenie woj. śląskiego zagranicznych pracowników poprosiliśmy  

o opinię na temat różnych aspektów tego regionu. Interesowało nas postrzeganie 

województwa przez respondentów, pozwalające zrekonstruować jego wizerunek wśród 

zamieszkujących je cudzoziemców. 

20.2%
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Wykres 2. Poziom życia w województwie śląskim w stosunku do reszty Polski według 

pracujących obcokrajowców  

 

Źródło: badania własne. 

 

Respondenci najczęściej postrzegają poziom życia w województwie śląskim jako 

podobny do innych regionów Polski (41,1%). Spora grupa badanych wskazała także, że nie 

ma zdania na ten temat (22,5%), co wynikać może ze zrozumiałego braku doświadczenia 

pobytu w innych miejscach w Polsce. Mniej niż co piąty ankietowany (21,7%) stwierdził, że 

poziom życia jest tu wyższy (18,6%) lub nawet zdecydowanie wyższy (3,1%) niż w innych 

rejonach Polski. Przeciwnego zdania było 14,8% badanych – poziom życia w województwie 

śląskim za niższy uznało 10,9%, a zdecydowanie niższy – 3,9% (wykres 2).  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego 

oscylowało nieznacznie poniżej średniej ogólnopolskiej i lokowało województwo na piątym 

miejscu w kraju (GUS 2021). Zaledwie 11,6% badanych pracowników zagranicznych 

zgodziło się z twierdzeniem, że w województwie śląskim zarobki są wyższe niż w innych 

regionach Polski. Przeciwnego zdania było 47,3%, duża grupa respondentów nie miała 

wyrobionego zdania na ten temat (41,1%). 

Cudzoziemcy dzielili się za to ostrożnym przekonaniem, że na terenie województwa 

śląskiego koszty utrzymania są niższe niż w innych rejonach Polski (taką odpowiedź wybrało 

3.1%

18.6%

41.1%

10.9%

3.9%

22.5%

Zdecydowanie wyższy Wyższy Podobny Niższy Zdecydowanie niższy Nie mam zdania
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38,8% respondentów, przeciwnego zdania było 32,6%, nie miało wyrobionej opinii – 28,7% 

badanych). Częściej taką opinię wyrażały ankietowanie kobiety (44,4%) niż mężczyźni 

(29,2%). Respondenci mieli natomiast trudność z ustosunkowaniem się do twierdzenia, że  

w tym regionie łatwiej niż gdzie indziej znaleźć pracę – aż 44,2% nie miało na ten temat 

zdania, zgadzało się z taką opinią 29,5%, nie zgadzało – 26,4%. Co ciekawe, w tym 

przypadku również uwidoczniły się różnice ze względu na płeć: częściej na większą łatwość 

znalezienia pracy w województwie śląskim niż w innych rejonach wskazywały kobiety niż 

mężczyźni (33,3% do 22,9%). 

Bezsprzecznym i powszechnie docenianym przez respondentów walorem 

województwa śląskiego jest dobrze rozbudowana infrastruktura transportowo-komunikacyjna. 

Aż 84,5% zagranicznych pracowników zgodziło się z twierdzeniem, że „jest to region dobrze 

skomunikowany – łatwo tu dojechać”. Przeciwnego zdania było zaledwie 9,3% osób, nie 

miało zdania 6,2% (wykres 3). Rezultat ten wydaje się niezwykle ważny i warty wzięcia pod 

uwagę w próbach zarządzania procesami migracyjnymi. Badani pracownicy doceniali także 

atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego (69%, z taką opinią nie zgadzało się 22,5%) 

oraz dużą liczbę odbywających się tu wydarzeń kulturalnych (69%, z taką opinią nie zgadzało 

się 9,3%). 

Niezwykle ważną kwestią jest także postrzegany przez cudzoziemców stosunek do 

nich mieszkańców województwa. Wśród badanych pracowników 72,9% uznało, że 

mieszkańcy województwa śląskiego są pozytywnie nastawieni do obcokrajowców  

(w przypadku studentów odsetek ten był widocznie mniejszy i wyniósł 63,3%). Nie zgadzało 

się z takim twierdzeniem 10,1% respondentów, 17% nie miało wyrobionego zdania. Mniej niż 

połowa badanych (47,3%) zgodziła się z twierdzeniem, że instytucje samorządowe wspierają 

w województwie śląskim integrację cudzoziemców; przeciwną opinię wyraziło 24%, zaś 

kolejnych 28,7% nie miało zdania na ten temat. 
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Wykres 3. Stosunek pracujących obcokrajowców do stwierdzenia, że województwo 

śląskie jest regionem dobrze skomunikowanym – łatwo tu dojechać 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Po stronie minusów województwa śląskiego zaznaczyło się wyraźne przekonanie 

zagranicznych pracowników o tym, że poziom zanieczyszczenia powietrza jest tu znacznie 

wyższy niż w innych częściach Polski. Taką opinię wyraziło 55,1% badanych zagranicznych 

pracowników, nie zgodziło się z nią 20,9%, zaś 24% respondentów nie miało wyrobionego 

zdania na ten temat (wykres 4). Respondenci nie zgadzają się za to z opinią, jakoby poziom 

bezpieczeństwa w województwie śląskim był niższy niż w innych częściach Polski (takie 

stwierdzenie podziela 18,6% badanych, nie zgadza się 44,2%, zaś 37,2% nie miało 

wyrobionego zdania na ten temat). Przekonanie o tym, że w województwie śląskim jest mniej 

bezpiecznie niż w innych rejonach Polski słabnie wraz z długością pobytu na jego terenie.  

W badaniu uznawało tak 22,2% osób zamieszkujących województwo krócej niż rok, 19,2% – 

rok–dwa lata oraz 16,9% respondentów mieszkających trzy lata i dłużej. 
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Wykres 4. Stosunek pracujących obcokrajowców do twierdzenia, że poziom 

zanieczyszczenia powietrza jest w województwie śląskim znacznie wyższy niż w innych 

częściach Polski 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Szczególnie cennym i wiarygodnym probierzem postrzegania województwa śląskiego 

przez badanych jest ich stosunek do ewentualnego polecenia zamieszkania na tym terenie 

znajomym z kraju pochodzenia, którzy rozważają decyzję o emigracji. Oczywiście, analizując 

odpowiedzi na tego rodzaju pytanie, trzeba mieć świadomość, że w ich tle może znajdować 

się także pewna psychologiczna skłonność do potwierdzania własnych, wcześniej podjętych 

wyborów – w tym przypadku o przybyciu do pracy właśnie w to miejsce. Mając to na uwadze 

możemy, wszakże zauważyć, że wyrażane przez respondentów deklaracje świadczą bardzo 

dobrze o ich ocenie województwa śląskiego. Nie chciałoby polecić mieszkania tu swoich 

pobratymcom zaledwie 8,5% badanych (zdecydowanie nie – 2,3%, raczej nie – 6,2%). 

Natomiast ponad trzy czwarte respondentów (77,5%) byłoby gotowych rekomendować 

przybycie na teren województwa śląskiego znajomym w kraju pochodzenia (zdecydowanie 

tak – 31,0%, raczej tak – 46,5%). Jasnego stanowiska w tej kwestii nie umiało zająć 14% 

badanych (wykres 5). Rezultat ten jednoznacznie świadczy o ogólnie dobrej opinii 

zagranicznych pracowników na temat województwa śląskiego. Co ciekawe, znacznie bardziej 

55.0%

20.9%

24.0%

Zgadzam się Nie zgadzam się Trudno powiedzieć/Nie mam zdania
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chętne do rekomendowania pobytu w woj. śląskim były kobiety niż mężczyźni (ogółem – 

85,2% do 64,6%, „zdecydowanie tak” – 35,8% do 22,9%). 

 

Wykres 5. Odpowiedź pracujących obcokrajowców na pytanie o ewentualne polecenie 

mieszkania w województwie śląskim znajomym w kraju pochodzenia, którzy rozważają 

pracę za granicą 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Pandemia w doświadczeniu obcokrajowców pracujących w województwie śląskim 

Badanie prowadzone było w czasie pandemii COVID-19, która – jak wskazuje wiele 

dostępnych już opracowań – była dla osób przebywających poza granicami własnego kraju 

szczególnym wyzwaniem. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób to niezwykłe  

i nieprzewidywalne zjawisko, które wzmogło w skali globalnej poczucie niestabilności  

i niepewności, wpłynęło na codzienność obcokrajowców pracujących na terenie 

województwa śląskiego. 

Grupę respondentów stanowili cudzoziemcy, którzy w trakcie pandemii nie 

zdecydowali się na powrót do kraju pochodzenia. W naturalny więc sposób interesowało nas, 

jakimi przesłankami kierowali się, dokonując takiego wyboru. Wśród wskazywanych 

odpowiedzi dominowały dwie: niechęć do rezygnacji z wykonywanej pracy (54,7%) oraz 

„czuję się tu już »u siebie«” (41,9%). W dalszej kolejności wskazywano na poczucie 

większego bezpieczeństwa podczas pandemii niż w kraju pochodzenia (35,7%), wyższe 
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zarobki niż w kraju pochodzenia (33,3%) czy też decyzję tę opierano na nadziei, że pandemia 

szybko minie (27,9%).  

Z punktu widzenia dominujących opinii na temat systemu polskiej służby zdrowia2 

może być dość zaskakujące (ale i wskazujące, jak ważny jest punkt odniesienia), że co piąty 

ankietowany (21,7%) uzasadniał decyzję o pozostaniu w Polsce przekonaniem o lepszej 

opiece medycznej w razie choroby w naszym kraju niż w kraju pochodzenia. Zauważyć 

trzeba również relatywnie niewielką – ale bardzo ważną – grupę respondentów (7,8%), 

których podczas pandemii COVID-19 nie było stać na powrót do kraju pochodzenia (wykres 

6). Udzielając odpowiedzi na pytanie o czynniki skłaniające do pozostania w Polsce podczas 

pandemii, mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na niechęć do rezygnacji  

z wykonywanej pracy (52,1% do 42%), poczucie „bycia u siebie” (47,9% do 38,3%), 

natomiast kobiety częściej niż mężczyźni podkreślały poczucie większego bezpieczeństwa 

podczas pandemii w aktualnym miejscu zamieszkania niż w kraju pochodzenia (39,5% do 

29,2%). 

 

Wykres 6. Przyczyny decyzji o pozostaniu na terenie woj. śląskiego podczas pandemii 

COVID-19 

 

Źródło: badania własne. 

 

 
2 Według badań CBOS z października 2021 r. zadowolenie z funkcjonowania opieki zdrowotnej w naszym kraju 

wyraża 29% respondentów, niezadowolenie – 66% (Opinie na temat…, 2021).  
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Z perspektywy czasu zdecydowana większość mieszających na terenie województwa 

śląskiego ankietowanych nie żałowała decyzji o pozostaniu podczas pandemii w Polsce 

(76,7% badanych). Zaledwie 4,7% osób uznało taki wybór za niewłaściwy, zaś 18,6% nie 

potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do takiego twierdzenia (wykres 7). Również  

i w tym przypadku uwidoczniły się rozbieżności w odpowiedziach ze względu na płeć. 

Znacznie lepiej decyzję o pozostaniu w Polsce oceniały kobiety: żałowało jej jedynie 1,2% 

respondentek (i 10,4% respondentów), zaś uznawało ją za właściwą 81,5% kobiet i 68,8% 

mężczyzn. Co zrozumiałe, wpływ na ocenę tej decyzji miał także czas pobytu  

w województwie śląskim – im dłuższy, tym częściej uznawano taki wybór za właściwy 

(pobyt trzy lata i więcej – 78,0%, rok–dwa lata – 76,9%, krócej niż rok – 72,2%). 

 

Wykres 7. Ocena decyzji o pozostaniu w Polsce podczas pandemii COVID-19 

pracujących w województwie śląskim obcokrajowców 

 

Źródło: badania własne. 

 

Powyższe rezultaty badania nie oznaczają, wszakże, że pandemia COVID-19 nie 

wywołała istotnych zmian w funkcjonowaniu pracowników-obcokrajowców na terenie 

województwa śląskiego. Niemal jedna trzecia z nich (31%) wskazała, że w związku  

z pandemią musiała zmienić pracę. Znacznie częściej dotyczyło to kobiet (38,3%) niż 

mężczyzn (18,8%). Biorąc pod uwagę okres pobytu w Polsce, najczęściej do zmiany pracy 

przymuszone były podczas pandemii osoby przebywające w Polsce krócej niż rok (50%), 

76.7%

4.7%

18.6%

Właściwa Niewłaściwa Trudno powiedzieć



21 
 

następnie między rokiem a trzema latami (28,8%), zaś najrzadziej osoby, które przebywały 

powyżej trzech lat (27,1%). 

Jeszcze większy odsetek badanych wskazał, że w konsekwencji pandemii COVID-19 

zmniejszyła się liczba przepracowywanych przez nich godzin pracy (43,4% respondentów). 

W oczywisty sposób wpłynęło to na wynagrodzenie uzyskiwane ze stosunku pracy – jego 

obniżenie stało się udziałem 37,2% ankietowanych. W bardzo podobnym stopniu dotknęło to 

kobiety (37%) i mężczyzn (37,5%). Widoczne różnice wprowadza zmienna długości pobytu 

w Polsce – im krótszy, tym częściej wskazywano na obniżenie poborów (krócej niż rok – 

44,4%, między rokiem a trzema latami – 40,4%, powyżej trzech lat – 32,2%). Potwierdza się 

w ten sposób reguła, że im dłuższy pobyt na emigracji, tym stabilniejsze i mniej podatne na 

różne fluktuacje (także finansowe) miejsce pracy. 

Obniżenie dochodów było dodatkowo dotkliwe z powodu równoczesnego wzrostu 

kosztów utrzymania – takie zjawisko dostrzegło 61,2% respondentów. W tym przypadku nie 

zaobserwowano większej różnicy pomiędzy płciami (kobiety – 60,5%, mężczyźni – 62,5%), 

natomiast interesujący jest rozkład tego rodzaju wskazań, jeśli weźmiemy pod uwagę długość 

pobytu w Polsce. Wzrost kosztów utrzymania częściej był sygnalizowany przez osoby  

o dłuższym stażu w Polsce – odpowiednio: krócej niż rok – 50%, między rokiem a trzema 

latami – 59,6%, powyżej trzech lat – 66,1%. Może to wynikać z tego, że osoby krócej 

przebywające na emigracji żyją na niższym poziomie, są bardziej nastawione na odkładanie 

pieniędzy niż komfort życia, zatem ich – niskie – koszty utrzymania mają charakter bardziej 

stabilny. 

Perypetie związane z zatrudnieniem dotykające zagranicznych pracowników,  

a wynikające z pandemii COVID-19, wiązały się też z subiektywnie odczuwanym 

traktowaniem przez pracodawcę na równi (bądź nie) względem rodzimych pracowników. 

Niemal co trzeci zatrudniony w województwie śląskim obcokrajowiec (30,2%) sygnalizował 

w naszym badaniu, że czuł się podczas pandemii traktowany gorzej niż Polacy. Nieco częściej 

zwracały na to uwagę kobiety niż mężczyźni (32,1% do 27,1%). Z drugiej strony, 40,3% 

badanych wskazywało, że podczas pandemii mieli poczucie wsparcia ze strony pracodawcy 

(podobny odsetek nie miał takiego doświadczenia). Znacznie częściej otrzymywanie takiego 

wsparcia deklarowali mężczyźni niż kobiety (47,9% do 35,8%).  

Zapytaliśmy także respondentów o ewentualne wsparcie ze strony znajomych 

Polaków. W tym przypadku odsetek potwierdzających odpowiedzi był znacznie wyższy – 

wspomniało o nim 61,2% badanych zagranicznych pracowników. Odwrotnie niż w przypadku 
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pracodawców, nieco częściej otrzymywanie takiego wsparcia deklarowały kobiety niż 

mężczyźni (64,2% do 56,3%). 

Sygnalizowane przez respondentów zmiany dotyczyły także miejsca zamieszkania – 

21,7% badanych wskazało, że musiało się przeprowadzić w inne miejsce. Mając na 

względzie, że to częściej kobiety deklarowały konieczność zmiany pracy w konsekwencji 

pandemii, trudno się dziwić, że również zmiana miejsca zamieszkania częściej deklarowana 

była przez nie (25,9%) niż przez mężczyzn (14,6%). Co ciekawe, czas pandemii spowodował 

także u sporej grupy zagranicznych respondentów poczucie silniejszej więzi z miejscem 

aktualnego pobytu na terenie województwa śląskiego. Takie doświadczenie stało się udziałem 

ponad połowy badanych (53,5%), z czego znacznie częściej deklarowały je kobiety niż 

mężczyźni (59,3% do 43,8%). 

Warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka innych obszarów życia pracujących  

w województwie śląskim cudzoziemców, na które wpływ miała pandemia COVID-19. 

Deklarowali oni większą tęsknotę za bliskimi w kraju pochodzenia (61,2%) oraz częstszy  

z nimi kontakt (55%). Czas pandemii wzmógł także niepokój dotyczący przyszłości 

respondentów („bardziej obawiam się o swoją przyszłość” – 55,8%) oraz o ich zdrowie 

(„bardziej obawiam się o własne zdrowie” – 55%). Tęsknota za bliskimi oraz niepewność 

związana z przyszłością zwykle są atrybutem migracyjnego losu. Pandemia COVID-19 

wzmogła jeszcze te zjawiska, czyniąc je bardziej powszechnymi niż łatwiej widoczne 

perturbacje związane z koniecznością zmiany miejsca pracy czy zamieszkania. 

  

Plany na przyszłość 

W nieznacznym stopniu pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę planów 

migracyjnych pracujących w województwie śląskim cudzoziemców. Zamiar skrócenia 

wcześniej planowanego czasu pobytu na emigracji wskazywał co piąty ankietowany (20,2%). 

Taką ewentualność częściej brali pod uwagę mężczyźni niż kobiety (27,1% do 16%).  

Zapytaliśmy w naszym badaniu respondentów o ich życiowe zamiary w perspektywie 

jednego roku – uznając taki okres za wyobrażalną perspektywę, do której można się 

ustosunkować nawet w niepewnym czasie pandemii. Zdecydowana większość badanych 

uznała, że chce następne dwanaście miesięcy spędzić w województwie śląskim (64,3%). 

Znacznie częściej odpowiedź taką wybierały kobiety niż mężczyźni (69,1% do 56,3%). 

Drugim pod względem liczby wskazaniem była odpowiedź „nie wiem/ trudno powiedzieć” 

(12,4%), co jest charakterystyczne dla współczesnych tymczasowych strategii migracyjnych 

(Cekiera 2014). Wśród osób, które planują w perspektywie następnego roku zmienić miejsce 
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zamieszkania, największy odsetek zamierza wyjechać do innego państwa (11,6%), 

przeprowadzić się do innego województwa w Polsce (7%), zaś zaledwie 4,7% zamierza 

wrócić do kraju pochodzenia (wykres 8). Częściej sygnalizowane przez mężczyzn niż kobiety 

plany związane z mobilnością dotyczą przede wszystkim wyjazdu do innego państwa 

(mężczyźni: 16,7%, kobiety: 8,6%) oraz przenosin do innego polskiego województwa 

(mężczyźni: 12,5%, kobiety: 3,7 %). 

 

Wykres 8. Plany przebywających w woj. śląskim pracowników zagranicznych na 

najbliższy rok 

 

Źródło: badania własne. 

Być może jeszcze ważniejsza z punktu widzenia społeczeństwa przyjmującego jest 

kwestia długoterminowych zamierzeń przebywających na danym terenie imigrantów. 

Poprosiliśmy zatem respondentów o próbę odpowiedzi na pytanie o planowaną długość 

pobytu na terenie województwa śląskiego. Według deklaracji w badanej próbie 40,3% osób 

zamierza mieszkać tu już na stałe. Spora grupa respondentów – niemal co czwarty (23,3%) – 

nie ma jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących długości pobytu. Dłużej niż dwa lata 

zamierza przebywać w woj. śląskim 17,1%, rok–dwa lata 13,2%, a krócej niż rok zaledwie 

6,2% (wykres 9). 

Częściej plany związane z pozostaniem na stałe sygnalizowały w badaniu kobiety niż 

mężczyźni (45,7% do 31,3%). Można więc uznać, że pracujące w województwie śląskim 

kobiety-migrantki są lepiej zintegrowane, czują się bardziej związane z miejscem pobytu  
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i w konsekwencji – rzadziej przejawiają gotowość do zmiany miejsca zamieszkania. Z kolei 

mężczyźni są bardziej mobilni i częściej rozważają zmianę miejsca pobytu na swoim 

migracyjnym szlaku. 

Uzyskane rezultaty dotyczące planów pracujących cudzoziemców są bezsprzecznie 

ponagleniem do prowadzenia systemowej polityki integracyjnej na terenie województwa  

i monitoringu implementowanych rozwiązań. Pilnie potrzebne są rozwiązania, które –  

z jednej strony – ułatwią adaptację cudzoziemcom, z drugiej zaś – pozwolą jak najlepiej 

zintegrować posiadane przez przybywających potencjały z lokalnym rynkiem pracy, ale także 

innymi wymiarami życia społecznego. 

 

Wykres 9. Plany pracowników zagranicznych dotyczące długości pobytu  

w województwie śląskim 

 

Źródło: badania własne. 
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Edukacja na uczelni wyższej poza krajem urodzenia może być dla studentów źródłem 

oczywistych benefitów – zarówno poznawczych, jak i wzmacniających w przyszłości ich 

pozycję na rynku pracy. Zagraniczne studia umożliwiają nie tylko zaznajomienie się  

z merytoryczną wiedzą przekazywaną podczas akademickich zajęć, lecz stwarzają też szansę 

na obeznanie się z innymi kulturami czy zbudowanie transnarodowej sieci kontaktów (np. 

Varghese 2008). Korzyści z umiędzynarodowienia uczelni czerpią rzecz jasna także one 

same, a także ich społeczne otoczenie. Zagraniczni studenci zwykle inspirująco wpływają na 

kształt systemu edukacji, umożliwiają rodzimym studentom kształtowanie kompetencji 

międzykulturowych – ale też na przykład poprzez swoje wydatki konsumpcyjne przyczyniają 

się do rozwoju gospodarczego miejsc pobytu. Podkreślić także należy, że studenci zagraniczni 

– znający już region, zwykle mobilni, przedsiębiorczy – są także niezwykle cennym zasobem 

potencjalnej kadry specjalistów na lokalnym rynku pracy. 

 

Dlaczego województwo śląskie?  

Biorących udział w badaniu studentów zagranicznych zapytaliśmy najpierw  

o motywacje, które skłoniły ich do studiowania na uczelniach województwa śląskiego. Ich 

wskazania charakteryzują się dość dużym zróżnicowaniem z widoczną przewagą trzech 

najczęściej wybieranych czynników. Należą do nich: dogodne warunki dla studentów 

zagranicznych oferowane przez uczelnię (46,7%), niższe koszty utrzymania niż w przypadku 

innych rozpatrywanych miejsc studiów zagranicznych (42,6%) oraz wysoki poziom naukowy 

uczelni (38,9%). Dopytywany o tę ostatnią kwestię niemały odsetek studentów (31,3%) 

twierdził wręcz, że poziom uczelni w województwie śląskim jest wyższy niż w innych 

częściach Polski (nie zgadzało się z taki twierdzeniem 17,9%, nie miało wyrobionego zdania 

50,8%). Warto podkreślić, że inaczej niż w przypadku pracowników zagranicznych,  

w wyborach wszystkich studentów zagranicznych niewielką rolę odgrywa przypadek. 

Wskazało na niego zaledwie 11,3% ogółu respondentów (wykres 10). 

Taki rozkład odpowiedzi może dowodzić, że uczelnie z województwa śląskiego są 

atrakcyjne dla zagranicznych studentów. Decyzje cudzoziemców o podjęciu studiów na 

terenie województwa nie wynikają z jego unikalnych atrybutów, lecz są raczej pochodną 

Obcokrajowiec 
na studiach 
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racjonalnej kalkulacji, biorącej pod uwagę potencjał naukowy uczelni i warunki oferowane 

przez nie zagranicznym studentom, ale także koszty utrzymania w regionie.  

 

Wykres 10. Czynniki wpływające na wybór przez zagranicznych studentów uczelni  

z województwa śląskiego 

 

Źródło: badania własne. 

 

Zasługującym na zaufanie miernikiem zadowolenia z wyboru uczelni na terenie 

województwa śląskiego jest gotowość do polecenia studiów na tym terenie znajomym w kraju 

pochodzenia, którzy rozważają edukację wyższą za granicą. Zapytaliśmy o to badanych – 

wyłącznie 5% z nich nie było skłonnych polecić studiowania w tym regionie. Zdecydowana 

większość (80,3%) wyraziła taką gotowość, pozostałych 14,7% wybrało odpowiedź „trudno 

powiedzieć” (wykres 11). Wynik ten może stanowić potwierdzenie otwartości i efektywnych 

mechanizmów adaptacyjnych funkcjonujących na poziomie edukacji wyższej  

w województwie śląskim. 
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Wykres 11. Odsetek odpowiedzi na pytanie o gotowość do polecenia studiów  

w województwie śląskim znajomym w kraju pochodzenia respondentów 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Postrzeganie województwa śląskiego przez zagranicznych studentów 

Studiujący na terenie województwa śląskiego obcokrajowcy postrzegają ten region 

jako miejsce wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych (58%; nie zgadza się z takim 

twierdzeniem 16,6% – wykres 12) oraz atrakcyjne turystycznie (55,2%; nie zgadza się 

21,3%). Pozytywnie postrzegają stosunek mieszkańców do cudzoziemców (63,3%; nie 

zgadza się z taką opinią 18,2%). Wśród studentów z Ukrainy odsetek ten jest jeszcze wyższy  

i wynosi 74,3%.  
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Wykres 12. Stosunek zagranicznych studentów do stwierdzenia „Województwo śląskie 

to miejsce wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych” 

 

Źródło: badania własne. 

 

W interesujący sposób zagraniczni studenci oceniają wspieranie przez lokalny 

samorząd integracji cudzoziemców. Z jednej strony – dostrzega taką aktywność niemal 

połowa badanych (49,5%; nie dostrzega 16%), z drugiej jednak – zaledwie co czwarty 

respondent (25,7%) zgodził się z twierdzeniem, że instytucje samorządowe zabiegają o to, by 

studenci zagraniczni pozostali w regionie po studiach. Znaczna część badanych nie umiała 

ustosunkować się do tej kwestii (53,6%), kolejnych 20,7% nie dostrzegło tego rodzaju działań 

(wykres 13). To ważny efekt badań, pokazujący ciągle w ograniczonym stopniu 

wykorzystywany przez samorządy potencjał, tkwiący w zagranicznych studentach. 
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Wykres 13. Stosunek respondentów do twierdzenia: „Instytucje samorządowe zabiegają 

o to, by studenci zagraniczni pozostali w regionie po studiach” 

 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

W opinii przybyłych na teren województwa śląskiego studentów jest to miejsce, gdzie 

koszty utrzymania są niższe niż w innych częściach Polski (uznało tak 61,1%; nie zgodziło się 

z taką opinią 10,7%, zaś 28,2% badanych nie miało wyrobionego zdania na ten temat). 

Niemal co piąty respondent (19,7%) zgodził się z twierdzeniem, że województwo śląskie 

cechuje wyższy poziom życia niż pozostałą część Polski (nie zgodziło się 36,1% badanych, 

44,2% nie miało wyrobionego zdania na ten temat). Co trzeci zagraniczny student (34,5%) 

dostrzegał natomiast zalety rynku pracy w województwie śląskim, uznając, że łatwo tu 

znaleźć pracę (nie zgodziło się z tym twierdzeniem 21%; nie miało sprecyzowanej opinii 

44,5%).  

 

Pandemia w doświadczeniu obcokrajowców studiujących w woj. śląskim 

Pandemia COVID-19 stała się bezprecedensowym wydarzeniem, które w istotny 

sposób dotknęło także edukację wyższą. Zawieszenie rutyny, nagłe przejście do trybu online, 

adaptacja do nowych warunków – wszystko to nie tylko wydatnie przeorganizowało tryb 

studiowania, lecz także wpłynęło na inne społeczno-towarzyskie aspekty z nim związane. 

Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób różne wymiary wpływu tej nadzwyczajnej sytuacji na 

25.7%

20.7%

53.6%

Zgadzam się Nie zgadzam się Trudno powiedzieć/Nie mam zdania
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swoje życie odczuwali studenci. W tym celu respondenci poproszeni zostali  

o ustosunkowanie się do kilku twierdzeń. Ich treść – wraz z rozkładem odpowiedzi – znajduje 

się w tabeli 2.  

 

Tabela 2. Doświadczenie pandemii COVID-19 w opiniach zagranicznych studentów 

 

W związku z pandemią… Tak Nie Trudno 

powiedzieć 

bardziej się obawiam o swoją przyszłość 

 

50,2% 

 

39,8% 

 

10,0% 

 

bardziej się obawiam o własne zdrowie 50,2% 

 

43,9% 

 

6,0% 

 

czuję się bardziej samotna/y 45,1% 

 

46,4% 

 

8,5% 

 

bardziej tęsknię za bliskimi w kraju pochodzenia 64,3% 24,5% 11,3% 

częściej kontaktuję się z bliskimi w kraju pochodzenia 58,6% 

 

32,3% 

 

9,1% 

 

poczułam się bardziej związana/y z miejscem aktualnego 

zamieszkania 

44,5% 

 

29,2% 

 

26,3% 

 

trudniej mi się utrzymać finansowo 44,5% 

 

37,6% 

 

17,9% 

 

mam poczucie wsparcia ze strony uczelni 48,6% 

 

26,0% 

 

25,4% 

 

doświadczyłam/em wsparcia ze strony znajomych ze studiów 61,8% 

 

26,3% 

 

11,9% 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że dla około połowy studentów pandemia była 

doświadczeniem zwiększającym poziom obaw dotyczących przyszłości (50,2%) i własnego 

zdrowia (50,2%). Ograniczenie mobilności, ale i charakterystyczne dla pandemii (szczególnie 

w jej pierwszym etapie) poczucie egzystencjalnej niepewności przyczyniło się 

prawdopodobnie do zwiększonej tęsknoty za bliskimi w kraju pochodzenia (sygnalizowanej 

przez 64,3% respondentów). Nie wszyscy spośród nich jednak czuli się bardziej samotni (tak 

– 45,1%, nie – 46,4%), na co wydatny wpływ mogły mieć częstsze kontakty z pozostałymi  

w kraju pochodzenia bliskimi (58,6%). Spora grupa studentów wskazywała także na 

otrzymane podczas pandemii wsparcie ze strony znajomych ze studiów (61,8%), co można 
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uznać również za pozytywny wskaźnik integracji studentów polskich z zagranicznymi. 

Niemal połowa badanych deklarowała także poczucie wsparcia podczas pandemii COVID-19 

ze strony uczelni (48,6%). Identyczny odsetek studentów zagranicznych (44,5%) wskazał, że 

doświadczenie pandemii wzmogło poczucie więzi z miejscem zamieszkania, ale także 

utrudniło finansowe utrzymanie się studentów. 

Referowane turbulencje, łączące się z przebywaniem na studiach poza granicami kraju 

w czasie pandemii COVID-19, nie wpłynęły na ogólną ocenę przez studentów ich wyjazdu na 

zagraniczną uczelnię. Niemal trzy czwarte (74,0%) respondentów wskazało, że nie żałuje tego 

wyjazdu, zaledwie 9,7% było odmiennego zdania (wykres 14). 

 

Wykres 14. Stosunek respondentów do twierdzenia: „Pandemia spowodowała, że żałuję 

wyjazdu na studia za granicę” 

 

Źródło: badania własne. 

 

Jeszcze większy odsetek badanych studentów (76,5%) deklarował, że nie żałuje 

decyzji o pobycie podczas pandemii w Polsce (żałowało takiego wyboru ledwie 4,1%, kolejne 

19,4% nie miało wyrobionego zdania na ten temat). Niezwykle interesujący jest także rozkład 

odpowiedzi na pytanie o przyczyny pozostawania podczas pandemii na terenie województwa 

śląskiego (wykres 15). Szczególnie ciekawy może być fakt, że niemal połowa badanych 

(44,8%) zadeklarowała, że czuje się w województiwe śląskim „u siebie” i dlatego łatwiej było 

im przetrwać pandemię w miejscu swojego studiowania.  

9.7%

74.0%

16.3%

Tak Nie Trudno powiedzieć
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Innym ważnym czynnikiem – również w wymiarze psychologicznym – jest to, że co 

piątego studenta nie było stać na powrót do kraju pochodzenia podczas pandemii (20,1%). 

Podobnie jak w przypadku pracowników, 18,5% studentów wolało w razie choroby 

przebywać w Polsce ze względu na lepszą opiekę medyczną niż w kraju pochodzenia.  

W przypadku studentów z Ukrainy odsetek takich wskazań wyniósł aż 23,9%. 

 

Wykres 15. Przyczyny pozostania badanych studentów podczas pandemii na terenie 

woj. śląskiego 

 

Źródło: badania własne. 

 

Nauczanie zdalne w opiniach obcokrajowców studiujących w woj. śląskim 

Ważnym doświadczeniem związanym z pandemią była dla studentów konieczność 

nagłego przejścia na nauczanie zdalne. Zapytaliśmy zagranicznych studentów o ich stosunek 

do tej formy prowadzenia zajęć. 

Niemal połowa badanych (48,3%) uznała, że nauczanie online powoduje obniżenie 

poziomu edukacji (przeciwnego zdania było 37,3%, nie miało wyrobionej opinii 14,4%). 

Wirtualna edukacja odciska piętno jednak nie tylko na jakości przekazywanej wiedzy, lecz 

także na różnych aspektach życia społeczno-towarzyskiego, które zwykle łączą się z okresem 

studiowania. Zdecydowana większość badanych zagranicznych studentów (65,5%) wskazała, 

że taka forma zajęć utrudnia im integrację z polskimi studentami. Co ciekawe – wyraźnie 

częściej podkreślali tę niedogodność mężczyźni niż kobiety (71,4% do 57,7% – wykres 16). 

 

53.0%

44.8%

33.2%

28.5%

20.1%

18.5%

18.2%

10.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Miałam/em nadzieję, że pandemia szybko minie

Czuję się tu już „u siebie”, więc łatwiej mi tu 
przetrwać ten okres

Poczucie większego bezpieczeństwa podczas
pandemii niż w kraju pochodzenia

Obawa, że jeśli wyjadę, będę musiał/a przerwać
studia

Nie było mnie stać na powrót do kraju
pochodzenia

Lepsza opieka medyczna w razie choroby niż w
kraju mojego pochodzenia

Nie chciałam/em rezygnować z pracy, z którą łączę
studiowanie

Inne, jakie?
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Wykres 16. Stosunek zagranicznych studentów do twierdzenia, że nauczanie online 

utrudnia im integrację z polskimi studentami 

 

Źródło: badania własne. 

 

Pomimo sygnalizowanych przez studentów uciążliwości związanych ze zdalnym 

nauczaniem, większość z nich (58,6%) twierdziła, że taka forma nauczania powinna pozostać 

– nawet po końcu pandemii – już na stałe dostępna dla studentów-obcokrajowców (wykres 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.5%
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25.7%
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21.4%
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7.1%
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Wykres 17. Stosunek badanych do twierdzenia, że nauczanie online powinno być już na 

stałe dostępne dla studentów-obcokrajowców, nawet po zakończeniu pandemii 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Plany na przyszłość 

Niezwykle ważne i ciekawe z punktu widzenia regionalnej polityki migracyjnej  

i integracyjnej są plany studentów zagranicznych przebywających na terenie województwa. 

Zaledwie 12,9% respondentów zadeklarowało, że zamierza po studiach wrócić do kraju 

pochodzenia (w przypadku studentów ukraińskich ten odsetek był jeszcze niższy i wyniósł 

4,6%). Równocześnie jednak tylko co czwarty (25,1%) chciałby pozostać na terenie 

województwa śląskiego (w przypadku studentów ukraińskich – 30,3%). Największa grupa – 

niemal co trzeci student (32,3%) – to osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanych planów 

na przyszłość. Wśród innych alternatyw studenci zgłaszali także chęć przenosin do innego 

województwa na terenie Polski (17,2%) oraz plany wyjazdu do innego państwa (12,5%,  

w przypadku studentów ukraińskich – 15,6%). 

Uzyskany rozkład odpowiedzi (wykres 18) wskazuje na olbrzymi – i wciąż 

niewykorzystany – potencjał tkwiący wśród przebywających w województwie śląskim 

studentów zagranicznych. To osoby mobilne, nieobawiające się zmian, gotowe do mierzenia 

się z nowymi wyzwaniami. Pomimo czasu spędzonego podczas studiów na terenie 

województwa śląskiego, spora część z nich planuje po studiach przeprowadzić się do innego 

województwa czy państwa. 

58.6%
26.0%

15.4%

Tak Nie Nie mam zdania/Trudno powiedzieć
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Wykres 18. Deklarowane przez studentów zagranicznych plany dotyczące ich 

przyszłości po ukończeniu studiów 

 

Źródło: badania własne. 

 

Co intrygujące, województwo śląskie częściej wydaje się atrakcyjniejszym miejscem 

do życia po ukończeniu edukacji studiującym mężczyznom niż kobietom (29,1% do 19,7%). 

W deklaracjach kobiet częściej za to pojawiała się chęć pozostania w Polsce, lecz 

przeprowadzki do innego województwa (21,2% do 14,3%) (wykres 19). 
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Wykres 19. Deklarowane przez studentów zagranicznych plany dotyczące ich 

przyszłości po ukończeniu studiów z podziałem na płeć 

 

 

Źródło: badania własne. 

 

Prowadząc badania, podjęliśmy również próbę identyfikacji czynników wpływających 

na gotowość (lub jej brak) cudzoziemców do pozostania po studiach na terenie województwa 

śląskiego (tabela 3). W tym celu poprosiliśmy respondentów o określenie znaczenia różnych 

aspektów, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na ich decyzję o pozostaniu w regionie po 

studiach. Za najważniejszy czynnik uznano pracę – pozwalającą na rozwój zawodowy 

(81,5%) oraz dobrze płatną (81,5%). Za kwestie drugorzędne uznać można poczucie 

zamieszkiwania w dynamicznie rozwijającym się i atrakcyjnym regionie (66,8%) oraz bycia 

traktowanym na równi z rodowitymi mieszkańcami (65,8%). Relatywnie niewiele wskazań 

dotyczyło aspektów związanych z krajem pochodzenia zagranicznych studentów, takich jak 

„znajomość z innymi osobami z mojego kraju, które tu przebywają” (16%) czy „praca 

pozwalająca na wykorzystanie języka kraju mojego pochodzenia” (16,6%). Wyniki te uznać 

można za potwierdzenie tezy, że studiujący w województwie śląskim to częściej 

„kosmopolityczni (przyszli) specjaliści” niż osoby wyjeżdzające za granicę po edukację  

z myślą o późniejszym powrocie do kraju. 

 

12.9%

12.4%

13.2%
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13.9%

11.5%

25.1%
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17.2%
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Tabela 3. Czynniki mogące wpłynąć na decyzję o ewentualnym pozostaniu  

w województwie śląskim po ukończeniu studiów 

                           Znaczenie                

Czynnik 

 

Bardzo 

duże 

Duże Sumaryczn

ie = bardzo 

duże + 

duże 

Średni

e 

małe bez 

znacze

nia 

dobrze płatna praca 39,2% 

 

42,0% 

 

81,2% 12,2% 

 

4,1% 

 

2,5% 

 

praca pozwalająca na rozwój 

zawodowy 

49,5% 

 

32,0% 

 

81,5% 13,8% 

 

2,2% 

 

2,5% 

 

praca pozwalająca na 

wykorzystanie języka kraju 

mojego pochodzenia 

5,6% 

 

11,0% 

 

16,6% 25,7% 

 

20,4% 

 

37,3% 

 

znajomość z innymi osobami 

z mojego kraju, które tu 

przebywają 

4,7% 

 

11,3% 

 

16,0% 24,1% 

 

27,6% 

 

32,3% 

 

poczucie, że jestem 

traktowana/y na równi z 

rodowitymi mieszkańcami 

33,5% 

 

32,3% 

 

65,8% 19,1% 

 

6,9% 

 

8,2% 

 

darmowe programy 

integracyjne dla 

obcokrajowców 

20,4% 

 

24,8% 

 

45,2% 24,8% 

 

15,4% 

 

14,7% 

 

możliwość współpracy z 

lokalnymi organizacjami na 

rzecz promowania kultury 

kraju mojego pochodzenia 

8,8% 

 

15,0% 

 

23,8% 35,7% 

 

16,3% 

 

24,1% 

 

preferencyjna oferta 

mieszkaniowa dla 

absolwentów studiów 

18,5% 

 

32,9% 

 

51,4% 26,0% 

 

10,0% 

 

12,5% 

 

poczucie, że mieszkam w 

dynamicznie rozwijającym się 

i atrakcyjnym regionie 

25,7% 

 

41,1% 

 

66,8% 24,8% 

 

4,7% 

 

3,8% 

 

bogata oferta kulturalno- 21,6% 23,2% 44,8% 33,2% 11,3% 10,7% 
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-rozrywkowa (koncerty, 

imprezy, festiwale itp.) 

     

Źródło: badania własne. 
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Uzyskane w badaniu wyniki pozwalają nieco lepiej zrozumieć sytuację 

cudzoziemców, którzy przybyli pracować i studiować na terenie województwa śląskiego – 

mieszkańców tego wyobrażonego, rozproszonego Migrantowa Śląskiego, którego populacja 

odpowiada największym miastom regionu. Mamy nadzieję, że zreferowana w raporcie 

diagnoza będzie inspirująca i przydatna w procesie zarządzania procesami migracyjnymi  

i integracyjnymi. 

Ruchy migracyjne ostatnich lat, których efekty obserwujemy także w województwie 

śląskim, dopominają się poważnej i odpowiedzialnej reakcji ze strony lokalnych decydentów. 

Konieczne zdaje się w pierwszym rzędzie dostrzeżenie skali zjawiska i pozbawione 

emocji oszacowanie jego możliwych konsekwencji. Świadomość, że współdzielimy miejsca 

zamieszkania, pracy i edukacji z osobami pochodzącymi z innych rejonów świata,  

z odmiennym tłem kulturowym, staje się coraz bardziej powszechna. Pracujący czy studiujący 

obcokrajowcy są bezsprzecznie ważnym zasobem województwa, wspierającym jego potencjał 

demograficzny, ekonomiczny czy kulturowy. Uświadomienie sobie tego potencjału powinno 

prowadzić do rzetelnego namysłu nad jego aktywizacją, korzystną zarówno dla przybyszów, 

jak i społeczności przyjmującej. Jego ignorowanie jest równie zwodnicze jak przyjmowanie 

postaw naiwnych, opierających się na założeniu, że „wszystko się jakoś samo ułoży”. 

Nieodzowne wydaje się odważne zarządzanie procesami migracyjnymi i integracyjnymi, 

także na lokalnym poziomie miast czy powiatów. Jest to ważne chociażby z powodu 

konieczności zapewnienia cudzoziemcom dostępu do takich usług, jak edukacja czy służba 

zdrowia. 

Potrzebne jest przyswojenie nowego paradygmatu w myśleniu o migracjach  

i relacjach międzykulturowych, który opierać się będzie na pożegnaniu się  

z rozumieniem mobilności międzynarodowej jako czasowej, przejściowej efemerydy. 

Również w lokalnym mierzeniu się z tymi zjawiskiem powinna nam towarzyszyć 

perspektywa długofalowa. Argumentów na rzecz takiego podejścia dostarczyło także nasze 

badanie. W grupie pracujących cudzoziemców 40,3% respondentów zadeklarowało, że 

zamierza pozostać na stałe na terenie województwa śląskiego (częściej taką gotowość 

Podsumowanie 
i rekomendacje 
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deklarowały kobiety, które wydają się lepiej zintegrowane i silniej związane z aktualnym 

miejscem zamieszkania). Wskazać trzeba jeszcze na jedną znaczącą kwestię: we wskazaniach 

badanych, w zależności od terminu ich przybycia na teren województwa śląskiego, dostrzec 

można zmianę motywacji, skłaniających do takiej decyzji. Im młodsza stażem migracyjna 

kohorta, tym mniejsze znaczenie mają czynniki losowe, które zastępowane są 

rekomendacjami osób przebywających już na terenie województwa. 

Truizmem wydaje się twierdzenie, że migranci tyle wniosą w nasze społeczeństwo, ile 

stworzymy im ku temu sposobności. Procesy integracyjne, które dotyczą także rynku pracy 

czy kwestii związanych z edukacją, zawsze mają charakter dwustronny. Jednak pierwszy krok 

musi należeć do społeczności przyjmującej. Nie tylko stwarza ona warunki rozwoju 

przybyszom, otwiera możliwości i definiuje swoje oczekiwania, ale także współtworzy klimat 

sprzyjający gościnności (bądź przeciwnie – niechęci czy odrzuceniu). W tym kontekście 

nadzieją napawa fakt, że większość badanych cudzoziemców (66,1%) wyraziła opinię, że 

mieszkańcy województwa śląskiego są pozytywnie nastawieni do obcokrajowców 

(przeciwnego zdania było 15,8%). Kreowanie otwartych postaw względem przybyszów, 

wskazywanie ich pozytywnego wpływu na różne wymiary lokalnej rzeczywistości –  

a przede wszystkim stwarzanie okazji do wzajemnej integracji z mieszkańcami, to 

działania o znaczeniu absolutnie podstawowym. 

Kwestią o kapitalnym znaczeniu jest także wzmacnianie podmiotowości i sprawczości 

u obcokrajowców, zamieszkujących województwo. Sprzyjać temu mogą wszelkie działania 

nakierowane na rozbudzanie poczucia, że są tu oni mile widziani i mają takie same 

prawa (oraz obowiązki) jak inni obywatele. Tego rodzaju zabiegi nie mogą mieć wyłącznie 

charakteru fasadowego. Pamiętać jednak należy i o tym, że nawet symboliczne gesty, 

budujące poczucie wspólnoty, mogą być dla cudzoziemców ważne. Aż 65,8% badanych 

studentów zaznaczyło, że dla ich decyzji o pozostaniu na terenie województwa śląskiego 

istotne znaczenie będzie miało „poczucie, że jestem traktowana/y na równi z rodowitymi 

mieszkańcami”. Warto rozważyć możliwe sposoby angażowania cudzoziemców w sprawy 

miasta czy powiatu – co pozwoliłoby także na udrożnienie kanałów komunikacji, 

mającej newralgiczne znaczenie w procesie integracji. Jednym z takich rozwiązań może 

być na przykład stworzenie ciał doradczych przy jednostkach samorządowych, 

ukonstytuowanych z liderów środowisk migracyjnych. 

Ważne wydaje się też uwzględnianie w planowanych działaniach wizerunku 

województwa – jego postrzegania przez obecnych i potencjalnych migrantów 

zarobkowych czy studentów. W naszych badaniach powszechnie doceniono dobrze 
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rozbudowaną infrastrukturę transportowo-komunikacyjną województwa, czasem podkreślano 

także niższe koszty utrzymania na terenie województwa śląskiego niż w innych częściach 

Polski. Często dostrzeganym atutem jest także atrakcyjność turystyczna regionu oraz 

bogactwo organizowanych tu ciekawych wydarzeń kulturalnych. 

Z punktu widzenia społeczności przyjmującej istotne wydaje się także współdziałanie 

różnego typu interesariuszy lokalnych w projektowaniu działań nakierowanych na integrację 

cudzoziemców w odpowiednich sektorach. Przedstawiciele samorządów we współpracy ze 

środowiskami biznesowymi mogą wspólnie oszacować potrzeby, ale i chłonność 

lokalnego rynku pracy. 

Wartością o kapitalnym znaczeniu jest współpraca lokalnych decydentów z sektorem 

edukacyjnym. Jego rozwój ma zawsze wielowymiarowo pozytywny wpływ na otoczenie. 

Współpraca miast z uczelniami wyższymi powinna uwzględniać rolę, jaką odgrywają 

one w procesach integracji czy międzykulturowej komunikacji oraz ich wkład  

w rozwijanie wśród studentów kompetencji międzykulturowych. Uczelnie wyższe są 

prawdziwymi poligonami integracji, przyciągającymi specjalistów (przyszłych  

i obecnych) oraz flagowymi instytucjami promującymi region. I w końcu: dostarczają 

wiedzy eksperckiej, niezbędnej dla projektowania i prowadzenia lokalnych polityk 

migracyjnych i integracyjnych. Warto również w województwie śląskim doceniać  

i wykorzystywać ten kapitał, który mają eksperci z tego obszaru (np. socjolodzy, 

psycholodzy, pedagodzy, ekonomiści, kulturoznawcy – by wymienić tylko najbardziej 

oczywiste profesje). 

Referowane w niniejszym raporcie badania potwierdziły olbrzymi, choć wciąż 

niewykorzystany potencjał, który drzemie w studiujących na terenie województwa śląskiego 

cudzoziemcach. Pomimo tego, że zdecydowana większość z nich (80,3%) deklarowała 

gotowość do zarekomendowania studiowania w województwie śląskim swoim znajomym  

w kraju pochodzenia, zaledwie 25,1% chciałoby zostać po studiach na tym terenie. Wynik ten 

uznać można za relatywnie niewielki, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko 12,9% badanych 

studentów zamierza po zakończeniu edukacji wrócić do kraju pochodzenia. Być może warto 

– we współpracy środowisk akademickich i samorządowych – podjąć próbę 

sformułowania atrakcyjnej zachęty (również na poziomie symbolicznym) do pozostania 

w województwie śląskim dla zagranicznych studentów. Obecnie zaledwie co czwarty  

z nich (25,7%) zgodził się z twierdzeniem, że instytucje samorządowe zabiegają o to, by 

zagraniczni studenci pozostali po studiach w regionie. A jest to tym bardziej istotne, że  

z badania wyłania się portret studentów raczej jako „transnarodowych (przyszłych) 
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specjalistów” niż osób wyjeżdzających za granicę po edukację z myślą o późniejszym 

powrocie do kraju. 

Mamy nadzieję, że zaprezentowany raport przyczyni się do postrzegania zjawisk 

migracyjnych jako wyzwania, które może być ważnym impulsem rozwojowym  

i olbrzymią szansą dla regionu. Nie tylko w oczywistych aspektach demograficznych czy 

gospodarczych, ale także w kwestiach mniej wymiernych, dotyczących jakości życia czy 

korzyści płynących z międzykulturowej wymiany. Powinniśmy jednak pamiętać, że 

próbując z tej szansy korzystać, musimy za wszelką cenę unikać instrumentalnego 

traktowania obcokrajowców. Każdy z nich jest posiada swoją niezbywalną godność, 

marzenia i plany, oczekiwania i obawy. Naszym zadaniem jest poszukiwanie dróg do relacji 

partnerskich i takie nimi zarządzanie, aby nie zamykając oczu na różne potencjalne problemy, 

jak najefektywniej spożytkować międzykulturowe spotkanie – z korzyścią zarówno dla 

dotychczasowych, jak i nowo przybyłych mieszkańców województwa. 
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